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PROSINEC 2014

OBEC JEZDKOVICE

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

FARNOST
Jedno vánoční vyprávění líčí rozhovor hvězdy,
která vede tři mudrce k Betlému. Je dojata každodenní
pozorností, kterou zakouší – předtím svítila kdesi bez
povšimnutí. Cítí svou důležitost, při tom, jak ukazuje
cestu, přestože předtím měla strach z temnoty. Povídá se
o ní. To je balzámem na její celoživotní samotu. Až když
se blíží k Betlému, svěřuje se se svou starostí: „Já
nemám pro dítě žádný dárek a vy nesete drahocenné
poklady“… První král jí navrhne: „Tak mu daruj svou osamělost!“ „A svůj strach,“
poradil druhý. „A své trápení“ dodal poslední.
Milí obyvatelé Jezdkovic. Který dárek bude letos hitem Vánoc? Opravdu, málo stačí k
obdarování sebe i našich drahých. Vyznat svůj strach, osamělost a trápení – darovat ho Dítěti
v jeslích. Třeba někdy potají, v komůrce svého nitra.
Přeji Vám k letošním Vánocům: odvahu místo strachu, naději do Vašeho trápení a
blízkost těch, kteří vás mají rádi.
Klement Rečlo, duchovní správce farnosti

SDH JEZDKOVICE
V kalendáři jsme otočili na poslední stránku, kde je
snad nejkrásnější měsíc, Prosinec. Je tedy čas krátce se
ohlédnout za uplynulým půl rokem a zhodnotit činnost
hasičského sboru.
Ačkoliv nerada, musím říct, že letošní rok nebyl pro
náš sbor vůbec příznivý.
Co se soutěží týče, zúčastnili jsme se Memoriálu
Rostislava Tesaře v Hlavnici. Okrsková soutěž v Mladecku
byla pro nepříznivé počasí zrušena a nový termín nebyl
stanoven. V Jamnici se nám také nedařilo. Pohárová soutěž u nás se také pro nepřízeň počasí
nekonala. Zúčastnili jsme se i soutěží v Loděnici, kde se překonává rybník na voru a také
noční soutěže ve Větřkovicích.
Hasiče sice špatné počasí neodradí, ale z důvodu bezpečnosti, je lepší když se soutěže
raději zruší nebo posunou na jiný termín.
Zpátky ale k našemu sboru. Mužské družstvo je kompletní, dokonce je i pár
náhradníků, takže se kluci mohou střídat. Problém ovšem je v tom, že jsou líní a nikomu se
nechce cvičit ani soutěžit. Osobně si myslím, že je to také způsobeno tím, že letos nebylo k
dispozici družstvo žen. Ač se to může zdát zvláštní, ženy vždy donutily muže cvičit a jet na
soutěže. Náš sbor tedy potřebuje nutně družstvo žen, ať můžeme naše muže táhnout kupředu.
Družstvo žen nemá výhodu náhradníků, jelikož momentálně jsou k dispozici pouze 3
členky, což nestačí ani na poskládání družstva. Je to smutné, neboť bývaly časy, kdy jsme
měli i družstvo žen nad 35let. Nejspíš je to způsobeno dobou, kdy jsou všichni pohodlní, a
nikomu se nechce nic udělat pro požární sport.

Doufám tedy, že příští rok bude mnohem úspěšnější a že se dají dohromady obě
družstva, ať můžeme v plné síle vyrazit na další soutěže.
Nevím, co bych měla ještě dodat, jelikož pokud nebudeme jezdit na soutěže a
nebudeme se snažit udržet existenci sboru, nebude o čem psát.
Závěrem, bych Vám všem ráda popřála příjemné prožití nejkrásnějších svátků v roce v
kruhu rodiny a blízkých a v novém roce mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
Romana Dudoková
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
SOSEŇ STĚBOŘICE
V prosinci vnímáme převahu noci nad
dnem nejvíce. Chybí sluneční svit, který nejen
lidem, ale i zvěři dává tepelnou energii. Pokud
napadne větší vrstva sněhu, tak všechno živé v
honitbě začne čerpat ze svých zásob, které má v
podobě tuku ve svém těle. Myslivci se snaží zvěři
přilepšit a do krmelců dávají ječmen, dobré seno
(nejlépe vojtěškové), sůl, řepu, kukuřici a jiné
pochoutky pro zvěř. Tradičně se do krmelců
dávají kaštany, ty však může konzumovat pouze
větší zvěř, která je umí rozkousat. Letos nebyla velká úroda žaludů a tak divočáci hledají
poslední zbytky pod duby. V zimních měsících je proto nejvíce nutné dodržovat klid v
honitbě a zbytečně nerušit srnčí zvěř, která si pro svůj odpočinek vybírá otevřená pole, kde
má dokonalý přehled o dění v okolí. Většinou jsou to taková místa, kde ani běžně člověk
nechodí. V noci pak srnčí přichází ke krmelcům, kde bere potravu.
S Vánocemi a koncem roku jsou spjaty také některé myslivecké zvyky. Na Štědrý
den dopoledne myslivci přinášejí zvěři do krmelců potravu a, jak se říká, něco na
přilepšenou. V kalendářním roce jsou dva dny, kdy myslivec jde do revíru beze zbraně a
nesmí lovit. Je to právě Štědrý den a Velký pátek o Velikonocích. Pravým opakem je svátek
sv. Štěpána, kdy naopak myslivci tradičně vyrážejí do honitby na společné hony, ale spíš než
o lov mají potřebu se potkat se svými kolegy a projít se společně zimní přírodou. Na
Silvestra myslivec vzpomene na uplynulý rok, znovu si zopakuje své zajímavé zážitky z
přírody, nad trofejemi vzpomene na úspěšné, ale i neúspěšné lovecké výpravy.
Během volných prosincových dnů nezapomeňte vzít děti na procházku do lesa,
chovejte se tiše, zkuste pomocí knížky, nebo pomocí nového tabletu přečíst stopy ve sněhu (v
horším případě v blátě) a určit, kdo je tam zanechal. Můžete vzít zvěři něco do krmelce, i
když vám nepoděkuje osobně, tak věřte, že je za to ráda. Pokud máte, tak si určitě vezměte
dalekohled a pozorujte zvěř z větší dálky, zbytečně ji nerušte, ona má v prosinci dost starostí
sama se sebou.
Příjemné prožití Vánočních svátků, pohodové volné dny a veselého Silvestra Vám
přejí myslivci ze spolku Soseň Stěbořice.
Hezké prosincové dny

Za MS Soseň Ing. Tomáš Ryž

P.S. Nezapomeňte na ptactvo, taky má v zimně hodně starostí co sehnat k snědku 

KLUB SENIORŮ
Doba adventní avizuje začátek nového církevního roku a blížící se závěr roku
kalendářního. My, senioři, si však čím dál, tím více uvědomujeme, jak rychle ubíhá čas, který
se nedá zastavit. Tato skutečnost nás vybízí k zamyšlení, zda i čas, který jsme spolu prožili ve
společenství klubu seniorů, nebyl zbytečný nebo nám alespoň částečně zpestřil náš život.
Na svých pravidelných schůzkách za účasti cca 16-20 seniorů jsme se příjemně
pobavili, ne jenom pořád oslavovali, jak se o nás mluví. Dle vznesených návrhů zúčastněných
na těchto schůzkách jsme podnikali dohodnuté akce. S velkým zájmem jsme si v Opavském
muzeu prohlédli vzácné exponáty - Věstonickou venuši, opavské meteority a kamennou
hlavu Kelta ze Mšeckých Žehrovic právě probíhající výstavy i ostatní. Velmi mile jsme při
prohlídce byli překvapeni profesionální úpravou a technickým vybavením expozice.

Zásluhou p. Mileny Krusberské se nám podařil, již dříve plánovaný záměr, rezervace
jízdenek na projížďku lodí po vodní nádrži Slezská Harta. Osobními auty 24 účastníků
zavítalo do Leskovce nad Moravicí, kde jsme starobylou lodí Santa Maria propluli vodní
hladinu této nádherné největší vodní nádrže. Pokochali jsme se i krásou dominantní scenérie
okolní přírody včetně historických památek.
23. Listopadu 2014 jsme navštívili Opavské divadlo a shlédli operu Giocoma
Pucciniho „Madame Butterfly“.
Na poslední schůzce 8.12.2014 jsme si připravili mikulášské posezení v adventní
atmosféře výstavky a dohodli se na další společné akci, kterou v nejbližší době uskutečníme.
Doufáme, že pokud budeme mít dostatek síly a zdraví, najdeme si čas na další setkání
a společné akce i v roce 2015. K realizaci tohoto předsevzetí bychom potřebovali podporu i
ostatních seniorů, kterých není málo, ale doposud se k nám nepřipojili. Proto Vás vyzýváme

ke spolupráci s očekáváním nových motivací a návrhů pro zpestření činnosti klubu seniorů v
naší obci. Hlavně ji hodláme rozšířit o kulturní, poznávací a vzdělávací akce.
Závěrem Vám všem občanům přejeme veselé vánoce, hlavně pevné zdraví, hodně
lásky, dobrých vzájemných vztahů a porozumění i Božího požehnání po celý další rok 2015.
Za klub seniorů Zdislava Šelderová

BRĎO
Zpráva o naší činnosti začíná jako každoročně táborem. Letos
proběhl 13. - 19. 7. 2014 během krásného teplého týdne a byl to
TÁBOR
INDIÁNSKÝ. Již při prvním nástupu všichni překvapili nádhernými
kostýmy, nápaditými indiánskými jmény. Nechybělo TÝPÍ, kouření
dýmky, tance, mučednický kůl, totem. Během týdne jsme soutěžili, hráli
hry, zpívali, tančili atd. jak se na táboře patří. Užili jsme si to. Novinkou byly také nové
půjčené čluny na vodu, které byly při pěkném počasí stále v provozu.
S prázdninami jsme se rozloučili 30. - 31. 8. 2014 na střelnici ve Stěbořicích, kterou
jsme si opět půjčili od myslivců. Počasí nám vyšlo, všem se líbilo.
Letošní školní rok jsme zahájili na společné akci obce DĚTI A POLICIE na hřišti 6.
9. 2014. Dozvěděli jsme se zde o činnosti policie – dopravní, kriminální, o služebních psech,
o zásahu, proběhla i ukázka. Všem se zde líbilo.
Dále jsme se sice scházeli v minimálním počtu, ale i tak jsme stihli něco poznávat,
soutěžit , zahrát si hry, ale i vyrobit podzimníčky na výstavku, nasbírat kaštany pro myslivce.
Vyráběli jsme růžičky z listů, stromeček na vánoční výstavku, hvězdičky ze slámy. S pomocí
studentek jsme si připravili malé vystoupení na vítání občánků.
Společně s rodiči jsme si vyjeli 28. 10. 2014 na výlet opět RETRO autobusem na
Lysou horu. Šlapali jsme z Malenovic. Bylo krásně, panoramata úžasné, místy již sníh a led.
Na vrcholu bylo lidí, až nás to překvapilo, ale všichni jsme se tam vešli, kochali se, svačili,
bavili se. Zpáteční cesta dolů byla více krkolomná – kamenitá, klouzalo to. Vrátili jsme se
přes Ivančenu k autobusu a po malé zastávce na posilnění jsme bezpečně dojeli domů. U
příležitosti státního svátku jsme akci ukončili malým lampiónovým průvodem. Všem se akce
moc líbila.
Poslední akcí byla vánoční výstavka v kulturním domě, kde jsme snad byli i v plném
počtu.
Hvězdný pozdrav sněžných vloček,
mnoho dárků pod stromeček, hodně
štěstí, kupu lásky
v příštím roce žádné vrásky
Přeje za BRĎO Jana Kreuzbergerová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 29.10.2014 se konalo v kulturním domě naší obce slavnostní vítaní občanků.
Letošní rok byl úrodný a tak jsme měli to potěšení přivítat 5 dětí, a to Anastázii Opatřilovou,
Tadeáše Burdu, Adama Pieschela, Veroniku Kašičkovou a Isabel Dudokovou.
Kulturní program pro rodiče si připravily pod vedením paní Jany Kreuzbergerové
děvčata z jezdkovské scholy.

SCHOLA - KAPLE JEZDKOVICE
Jsem moc ráda, že i v letošním roce mohu všem ženám a děvčatům ze scholy
poděkovat za jejich čas věnovaný zpívání a hudebnímu doprovodu, za čas strávený na
pravidelných zkouškách a za pěvecký doprovod při mších svatých.
Naše řady se letos rozrostly o další 3 mladší členy – Terezku Rýžovou, Nelinku
Šturmovou a Elišku Otipkovou. Do našich řad se opět vrátila Romča Dudoková a přidala se
k nám Liduška Veronyová.
Děkuji stálicím naší scholy Marušce Ryžové, Janě Kreuzbergerové, Janě Vicherkové,
Monči Kaperové a Amálce Kupkové.
Pevně věřím, že Vás zpívání ve schole baví a obohacuje stejně jako mě, a že nám tento
spolek ještě dlouho vydrží.
Za scholu Pavla Kaperová

PROČ SI SAMI ZVYŠUJEME POPLATEK ZA ODPADY…??
Milí spoluobčané, možná si při čtení tohoto příspěvku pomyslíte: „ Nebyl
už takový článek někdy ve zpravodaji?“ Ano, byl v prosinci 2012. Ale považuji
za nutné opět připomenout a poukázat na to, PROČ SI SAMI ZVYŠUJEME
POPLATEK ZA ODPADY!!!!
Pro rok 2015 se zvyšuje poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany obce
Jezdkovice na částku 536,- Kč/osobu. Asi bychom se měli trošku zamyslet nad tím, proč
budeme platit o 46,- Kč/osobu více než v roce 2014. Náklady obce spojené s odvozem odpadů
se stále zvyšují a možná jsme se o to zasloužili nevědomky také my. Technické služby
fakturují obecnímu úřadu za každou popelnici 55,- Kč, bez ohledu na to, zda je popelnice plná
nebo poloprázdná, zda je plná popela nebo trávy.
Proto apeluji na všechny občany, aby nenechávali vysypávat popelnice s
malým obsahem odpadu, poloprázdné, jak se to dělo letos. Tráva a biologický odpad
patří do kompostéru. Dále můžeme ovlivnit výši poplatku za odpady správným
tříděním odpadu. Dle
dostupných údajů jsme letos vytřídili v období 1.1.2014 - 30.9.2014:
plast
3091 kg
AL
70,50 kg
sklo
2333 kg
Cv
38,90 kg

nápojové kartony
1973 kg
papír
977 kg
železný šrot
2350 kg
Díky třídění odpadů jsme vyinkasovali od společnosti EKO-KOM v letošním roce 37
123,- Kč. Čím více odpadu vytřídíme, tím více peněz se nám vrátí do obce a nebudeme
muset zvyšovat poplatek za odvoz kom. odpadu. Proto nabádám občany Jezdkovic, aby i
nadále odpad třídili. Nejedná se jen o odpad, který nosíme do kontejnerů, ale také šrot a starý
papír, který sami odvážíme do Sběren druhotných surovin. Nechejte si ve sběrně vystavit
doklad na odevzdaný šrot či starý papír a ten přineste na obecní úřad. Doklad nemusí být
vystaven na obecní úřad, stačí na vaše jméno.
Děkujeme Vám také za papír, který nosíte před sklad obecního úřadu, čímž přispíváte
na akce pořádané především pro děti naší obce.
Veškerý elektroodpad mohou občané odevzdávat během roku v každém sběrném
dvoře v Opavě, na drobný elektroodpad je ve dvoře zámku kontejner.
V naší obci to žije…….
I v druhé polovině roku 2014 jsme měli příležitost se zúčastnit různých akcí v naší
obci. Mohli jsme se bavit, dozvědět se něco nového, zazpívat si a zatancovat si, provětrat
horskou obuv

Děti si užily v červenci letní tábor v Novém Dvoře v indiánském stylu a v srpnu střelnici.

V sobotu 6.9.2014 nám počasí přálo a mohla se uskutečnit akce s policií České republiky.

Kdo má rád burčák, víno a cimbálovku, jistě si nenechal ujít vinobraní v sobotu
27.9.2014. Večerem nás také provázel taneční soubor Ischias.

Ve dnech 10. - 11.10.2014 jsme navštívili obecní úřad, abychom se zúčastnili
komunálních voleb. Při této příležitosti jsme si mohli prohlédnout podzimní výstavku
v prostorách chodby zámku.

V úterý 28.10.2014 si jsme se vydali za sluníčkem na Lysou horu.

Každý kdo má rád předvánoční atmosféru, rád zdobí vánoční strom, nebojí se čertů a
chtěl dostat balíček dobrot od Svatého Mikuláše, přišel v sobotu 6.12.2014 na výstavku a
mikulášskou nadílku.

Informace k autobusové dopravě
Od 14.12.2014 je přidán do obce Jezdkovice nový spoj, který jezdí pouze v pracovní dny.
Jedná se o linku č. 14 900248 odjezd ze Svobodných Heřmanic 8:50 hod. přes
Bratříkovice, Hlavnici, Nový Dvůr (otáčí se u hospody u Arboreta), Jezdkovice, Opava.
Odjezd z Jezdkovice 9.10 hod. přes Stěbořice.
Pokud by byl zájem ze strany občanů, může tento spoj jezdit také i o letních prázdninách.

Prodej plynových lahví Propan – Butan
10 kg láhev
405,- Kč
2 kg láhev
110,- Kč

Poplatek za psa
(prvního a každého dalšího) zůstává pro rok 2015 stejný jako
v roce 2014, 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.
Úřední hodiny pí. 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 2015
V sobotu 17.1.2015 společenský ples pořádaný klubem důchodců, začátek
v 19:00 hod., živá hudba pod názvem Porubek.
V sobotu 21.2.2015 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 9.1.2015 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 členská schůzi, která se bude konat v místním kulturním domě
v pátek 9. ledna 2015, začátek v 18.30 hodin. Kdo nemá zaplacený členský příspěvek na rok
2015 může tak učinit před schůzi. Program schůze – volby.

První ročník zabijačky, na kterou jste už dnes všichni zváni
Domácí zabijačka patří mezi staré slavnosti a obvykle se koná v období od prosince do
března. Na domácí zabijačku musíme zajistit dobrého řezníka a připravit vše potřebné, např.
upečeme si buchty
V sobotu 7.2.2015 se uskuteční první ročník zabijačky, který bude organizovat sbor
dobrovolných hasičů. Zabijačka se uskuteční za zámkem. Pochutnáme si na zabijačkových
specialitách v prodeji budou výrobky i maso.

SVAZEK OBCÍ PRO PROVOZ SKUPINOVÉHO VODOVODU
LITULTOVICE
Sdělení fa. Jiří LENART s.r.o.
Žádost pracovníkům obcí o spolupráci při hlášení změn a
nových odběratelů vody.
– Je nutné, aby noví odběratelé vody a všechny změny v odběru vody (změna jména,
zasílací adresy, kolaudace novostavby a přidělení č. popisného ............) hlásili občané
a firmy na:
* tel. 601 568 317 – Iveta Műllerová,
* e-mail: jiri.lenart@email.cz
* nebo osobně na Úpravně vody, Litultovice – Luhy č.pop. 254
– žádost o realizaci vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky a další.....p. Jiří
LENART tel. 603 823 849,
e-mail: jiri.lenart@email.cz

– nabízíme možnost vyřízení stavebních řízení pro obce, firmy i občany (Územní
souhlasy – např. přípojky vody, kanalizace, ČOV, stavební
povolení, dodatečné povolení, stavební řízení a
další.......) kontakt je možný na 603 823 849, 601 568
317 e-mail: jiri.lenart@email.cz
Fakturace vody bude probíhat
Občané: DUBEN - období říjen až březen
ŘÍJEN - období duben až září
Firmy: LEDEN - období červenec až prosinec
ČERVEN - období leden až květen

KONTAKTY: fa. Jiří LENART s.r.o. hlášení nových odběratelů vody
a změn tel. 601 568 317 Iveta Műllerová
hlášení stavu vody
601 568 317 Iveta Műllerová
stavebí řízení
601 568 317 Iveta Műllerová
realizace vodovodních, kanalizačních přípojek 603 823 601 Jiří LENART
Email: jiri.lenart@email.cz, adresa: Litultovice Luhy č.p. 254, 747 55

Vánoční koncert
V pátek 19.12.2014 v 18.00 hodin se konal v místní kapli vánoční koncert, kde jsme se
společně zaposlouchali do krásných melodií a písní, které byly provázeny recitací a prezentací
fotografií zachycujících slovo boží v obrazech přírody.

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

Josef Prda
Bronislava Kreislová

75 let
55 let

srpen

Irena Salichová

65 let

září

Jan Kirschner
Jaroslav Orlík

65 let
55 let

listopad

Miroslav Kapera
Bohumila Vítková

65 let
65 let

prosinec

Marie Lešínská
70 let
Mgr. Dagmar Paníčková 50 let
Zastupitelstvo obce Jezdkovice všem jubilantům ještě jednou gratuluje a
přeje pevné zdraví do dalších let.

Rozpočet obce Jezdkovice
na rok 2015
Příjmy
Paragraf

pol.
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závisle činnosti

366000

1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti

200000

1121 Daň z příjmů právnických osob

407000

1122 Daň z příjmů právnických osob za obec

3000

1351 Odvod z loterií a pod. her. automatů

7500

1211 Daň z přidané hodnoty
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapital. výnosů
1337 Poplatek za komunální odpad

900000
46000
129060

1341 Poplatek ze psů

9150

1361 Správní poplatky

5000

1511 Daň z nemovitostí

300000

4116 Ost. neinv.přijaté transféry ze státního rozp.

312000

4216 Ostatní inv.přijaté transféry ze státního rozp.
4112 Neinv.í přijaté transféry ze státního rozp.
Pitná voda

2310

563355
54445
1500

2329

1500
Bytové hospodářství

3612

30756

2132

30756
Nebytové hospodářství

3613

71355

2132

71355
Sběr a svoz komunálních odpadů

3722
2324

0
Činnost místní správy

6171

35000
35000

96055

2111 Příjmy z poskytování služeb

0

2500

2112 Příjmy z prodeje

0

10000

2132 Příjmy z pronájmu

0

7000

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

0

44555

2329 Ostatní příjmy

0

32000

Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

6310

100

2141

100
3537276

Výdaje
Paragraf

pol.
Provoz veřejné silniční dopravy

2221

24500

5193

24500
Pitná voda

2310

8000

5151

8000
Předškolní zařízení

3111

200000

5331

200000
Základní školy

3113

25000

5321
3314

25000
Činnosti knihovnické

14053

5321

14053
Zachování a obnova kulturních památek

3322

184827

184827
Využití volného času dětí a mládeže

3421

4000

5229

4000
Ostatní zájmová činnost a rekreace

3429

4000

5229

4000
Komunální rozvoj a územní rozvoj jinde
nezařazené

3639

312000

5011

312000
Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3721

3500

5169

3500
Sběr a svoz komunálního odpadů

3722

150000

5169

150000
Zastupitelstva obcí

6112

280284

5023

280284
Činnost místní správy

6171

1357055

5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru

60000

5021 Ostatní osobní výdaje

25000

Povin. poj.na soc. zab. a příspěvek na st. politiku
5031 zamě.
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

150000
70000

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

5000

5154 Elektrická energie

112000

5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

100000

5139 Nákup materiálu jinde nezařazený

100000

5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

50000

5156 Pohonné hmoty a maziva

50000

5161 Poštovní služby

1000

5163 Služby peněžních ústavů

10000

5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací

15000

5166 Konzultační poradenství a právní služby

4000

5167 Služby školení a vzdělávání

23000

5169 Nákup ostatních služeb

200000

5171 Opravy a udržování

137955

5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)

30000

5175 Pohoštění

6000

Ost. neinvestiční transfery neziskových a podob.
5229 organizací
Ost. neinvestiční transfery veřejným rozpočtům
5329 územní úrovně
6121 Budovy, haly, stavby
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6310

4500
3600
200000
31000

5141

25000

5163

6000

Pojištění funkčně nespecifikované

6320

24000

5163

24000
Ostatní finanční operace

6399

1800

5362

1800
Finanční vypořádání minulých let

6402

17857

5364

17857
2641876

Financování
8114 Uhr. splátky krátk. přijatych půjčených prostředků

895400

Ráda bych Vás seznámila s tím, co se u nás v tomto roce změnilo, co se podařilo nebo
nepodařilo.
Realizované projekty v roce 2014 byly tři
„Oprava komínů na objektu zámku Jezdkovice“. V rámci projektu došlo k omítnutí
veškerého komínového zdiva v krovu vápennými omítkami a přelíčení vápenným pačokem.
Komínová tělesa, která byla v průběhu let odbourána pod střešní rovinu (jednalo se celkem o
5 komínů ze 7, 2 komínová tělesa byla z důvodu havarijního stavu odbourána v roce 2013)
byla nově nadezděna nad střešní plášť do výšky 650 mm od hřebene střechy ostře pálenými
cihlami a komíny jsou odstupňovány římsou z předsazených cihel ve dvou řadách. Pouze dva
stávající komíny vedly nad střešní rovinu. Oba byly rovněž rekonstruovány - provedlo se
odbourání stávající nadezdívky a nová nadezdívka byla vyzděna do výšky 650 mm nad
hřeben střechy.
Dotace byla poskytnuta Ministerstvem kultury České republiky ve výši 382 000,- Kč,
spoluúčast obce ve výši 100 834,- Kč. Celkové náklady 482 834,- Kč.

„Snižování prašnosti v obci Jezdkovice“. V rámci projektu došlo k pořízení malotraktoru
značky KIOTI LX 500 L, motor diesel, čtyřválcový výkon 50 HP a k pořízení zametacího
stroje značky Tuchel Simplex.
Dotace byla poskytnuta z Operačních programu životního prostředí ve výši 593 850,- Kč
spoluúčast obce ve výši 301 550,- Kč. Celkové náklady 895 400,- Kč.

„Biologicky rozložitelný odpad“. Cílem tohoto projektu bylo domácí kompostování, což je
přírodní, člověkem řízený proces, při kterém dochází k rozkladu biologických odpadů za
přístupu vzduchu. Působením mikroorganismů a půdních organismů tak vzniká organické
hnojivo-kompost. Tak proč se ho zbavovat, když si ho můžeme nechat doma. Přeměna
biologických odpadů probíhá v kompostovišti stejným způsobem jako v půdě. Při
kompostování se ji však snažíme technologický ovládat s cílem získat co největší množství
kvalitního hnojiva-kompostu.
Jeden kus domácího kompostéru vyšel na 2 783,- Kč včetně DPH. Kompostérů bylo pořízeno
65 ks. K dotaci jsme získali ještě zahradní štěpkovač za traktorový pohon, který podrtí větve
do průměru 10 cm, v hodnotě 90 447,- Kč včetně DPH.
Dotace byla poskytnuta z Operačního programu životního prostředí ve výši 276 224,- Kč,
spoluúčast obce ve výši 30 692,- Kč. Celkové náklady 306 916,- Kč.

Projekt, který byl podpořen, ale realizovat se bude v roce 2015
„Rekonstrukce místní komunikace v obci Jezdkovice na parcele číslo 152“. Tento projekt
byl podán v únoru 2014 do výzvy Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje a skončil jako náhradní projekt. Na základě vzniklých úspor z jiných zdrojů dne
15.12.2014 Krajský úřad oznámil, že nám projekt podpoří ve výši 50%. Termín realizace
předpokládáme na červen 2015.
Novou vozovku bude tvořit po odstranění stávajícího štěrkového krytu a podkladu do hloubky
0,45 m skladba konstrukčních vrstev: asfaltový beton, obalované kamenivo a štěrkodrť.
Vozovka bude po obou stranách lemována betonovými obrubníky. Na konci úseku bude ve

vozovce provedena uliční vpusť, která bude zachycovat dešťové vody z povrchu nové
vozovky. V místě stávajícího napojení místní komunikace na silnici bude proveden
odvodňovací žlab s roštem zaústěn potrubím do šachty stávající kanalizace.

Projekty, které nebyly podpořeny v roce 2014
1) Obnova kaple v Jezdkovicích
2) Dětské hřiště v Jezdkovicích
3) Stavební a dispoziční úpravy objektu zámku Jezdkovice
4) Výsadba zeleně v intravilánu obce Jezdkovice
5) Výsadba a ošetření stromů v extravilánu obce Jezdkovice
Na jaře 2015 se dozvíme, zda budou podpořeny tyto projekty
1) Chodník podél sil.III tř. v obci Jezdkovice
2) Stavební úpravy objektu zámku – výstavní prostory
3) Rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nových LED svítidel v místech, kde
zcela chybí

V letošním roce jsme opravili autobusovou zastávku

Věnovali jsme se také opravě několika částí naší mateřské školy.
Během letních prázdnin jsme rozebrali domeček na hračky na školní zahrádce a doplnili na ní
průlezky pro děti.

V odpoledních hodinách, po provozní době mateřské školy, včetně víkendů a svátků je
umožněno školní zahrádku využívat pro všechny děti naši obce přiměřené věku průlezkám,
které se na školní zahradě nacházejí.

Dále jsme nechali vyměnit podlahovou krytinu na chodbě a schodišti v mateřské škole, viz.
obrázky.

V příštím roce se budeme opět zabývat dětským a víceúčelovým hřištěm.
Přestože nebyly některé žádosti pro nedostatek finančních prostředků podpořeny, budeme o
finanční prostředky žádat při nejbližší vhodné příležitosti.
Věra Burdová

Termíny středeční odpolední ordinace
v 1. pololetí 2015

MUDr. Vít Skalička
7. ledna
V. Heraltice
21. ledna
V. Heraltice
4. února
V. Heraltice
25. února V. Heraltice
11. března V. Heraltice
25. března V. Heraltice
8. dubna
V. Heraltice
22. dubna
V. Heraltice
6. května
V. Heraltice
20. května V. Heraltice
3. června
V. Heraltice
17. června V. Heraltice
********************
14. ledna
28. ledna
18. února
4. března
18. března
1. dubna
15. dubna
29. dubna
13. května
27. května
10. června
24. června
(11. února není ordinace z důvodu dovolené
11.2.2015)

D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
D. Životice
od 9. do

Provoz ordinace o vánočních prázdninách
MUDr. Vít Skalička
Ordinace bude zajištěna všechny pracovní dny
v těchto ordinačních dobách:
Pondělí 22.12.
V. Heraltice 7:30 – 10:00
Stěbořice 12:00 – 14:30
Úterý 23.12.
Dolní Životice 7:30 – 10:00
**********************
Pondělí 29.12.
V. Heraltice 7:30 – 10:00
Stěbořice 12:00 – 14:30
Úterý 30.12.
D. Životice 7:30 – 10:00
Středa 31.12.
Stěbořice 7:30 – 10:00
**********************
Pátek 2.1.
Stěbořice 7:30 – 10:00
Dolní Životice 11:00 – 13:00
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví v novém roce.
Závěr
Za letošní vánoční strom poskytnuty před obecní úřad děkujeme paní Seibertové Boženě, do
mateřské školy věnovali strom manželé Pavelkovi. Za vánoční stromky poskytnuté 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
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