OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
ČERVENEC 2015
Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 1. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné informace.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
I přes to, že počasí není zrovna moc předprázdninové a
tropická vedra, která bývají součástí konce školního roku,
jsou stále v nedohlednu, je tomu skutečně tak. Prázdniny
nám neodmyslitelně klepou na dveře a s tím i vše co k tomu
patří. Plánování dovolených, společné rodinné návštěvy těch,
na které v průběhu roku nezbývá tolik času, relaxace ve
všech podobách, ale především ukončení školní docházky
našich dětí ať už ve školách či školkách.
Čas neúprosně a nekompromisně kvapí, a aniž bychom si v zápalu práce a povinností stihli
uvědomit, máme za sebou opět jeden rok - rok školní. Starší děti ve školách rozšířily své
vědomosti a znalosti a pomalu a zcela nenápadně se nám proměňují v osobnosti samostatné s
vlastními nápady a úsudky a s potřebou vzhledem k věku prosadit se každý, jak se říká, po
svém. Ty mladší a někdy to bývají skutečně malí, jsme v září přivítali v naší mateřské škole v
doprovodu rodičů, někdy se slzičkami jindy zase s velkou zvědavostí, ale především s
vědomím, že všem těmto příchozím dětem, ať již nově zapsaným i těm již „našim,“ máme
skutečně co nabídnout.
V první polovině školního roku navštěvovalo mateřskou školu v Jezdkovicích 21 dětí ve věku
od 2 do 6 let. Ve druhé polovině roku došlo k zásadním změnám.
Od ledna byla navýšena kapacita mateřské školy pro 23 dětí, ale především zástupci obce se
rozhodli pro odloučení od MŠ Stěbořice a mateřská škola se k 1. lednu stala samostatným
právním subjektem. V rámci konkurzního řízení se stala novou ředitelkou paní Bc. Palyzová
Hana.
A půlrok to byl tedy skutečně nelehký… Dětem jsme se snažili nabídnut v rámci školního
vzdělávacího programu opravdu více, než bývalo doposud, ať předplavecký kurz za finanční
podpory obce, pohádky hrané i loutkové, např. divadlo Beruška z Havířova, Klubíčko z
Opavy s Hankou, dětmi velmi oblíbený Pepino prcek, který nám přišel pasovat naše školáky,
výlety za zvířátky do mini Zoo v Opavě, velký závěrečný výlet do mlýna U vodníka Slámy, v
charitě v Opavě jsme se seznámili s tvůrčí prací handicapovaných spoluobčanů. Vydali jsme
se do solné jeskyně, zasportovat si s dětmi z MŠ v Litultovicích do nové tělocvičny atd.
Rozhodně velmi oceňujeme spoluúčast na společných akcích s rodiči dětí ať již při plnění
úkolů doma nebo v mateřské škole, při sběru plastových víček pro postižené děti i účast
prarodičů na první akci s názvem Den pro babičku a dědu. A rovněž musíme tímto poděkovat
budoucí školačce Nikolce Slaninové, která se opravdu zodpovědně připravovala a
reprezentovala nás v pěvecké soutěži Skřivánek v Opavě. Výčet všeho, co jsme dokázali
zrealizovat ve druhé polovině školního roku, zdaleka nekončí a rozhodně není důvod
vypisovat vše uskutečněné, ale pevně věříme, že každá z těchto akcí alespoň trošku zahřála

dětské srdíčko, vyloudila úsměv, či dala zapomenout těm úplně nejmladším třeba na tu „jeho“
maminku, která zrovna není po jeho boku.
A když jsem se zmínila, že rozhodně máme co nabídnout?
Nesmíme opomenout krásně zrekonstruovanou zahradu s dřevěnými prvky, kterou máme
zpřístupněnou veřejnosti, školičku procházející v mnohém neustálými proměnami v oblasti
vybavení, a to nás čeká i v blízké budoucnosti, ale především skvělé rodinné zázemí s paní
ředitelkou Hankou, paní učitelkou Hankou a samozřejmě vždy vstřícnou a chápající „tetou“
Magdou.
Je běžnou samozřejmostí, že si děti v průběhu školního roku osvojily nejen základní
vědomosti, potřebné dovednosti a návyky, budoucí školáky jsme se snažili co nejlépe
připravit do první třídy, ale spolu s vámi chceme společně vychovávat generaci dětí, které
bude záležet na kvalitních mezilidských vztazích, na životním prostředí, na zdravém životním
stylu.
A co dál…?
Od září jedeme zase, jak se říká, od nuly ………… umět pozdravit, poděkovat, chovat se
zdvořile, vědět proč…, znát dny v týdnu, obléknout se i svléknout zcela sám atd., atd. Ale o
tom přece ten život je, obrátit se zpátky a vědět a mít dobrý pocit z toho, že za vámi zůstalo
kus viditelné a dobře odvedené práce a všechna trpělivost opravdu k něčemu byla.
Milí rodiče, jsme rádi, že školní rok jsme společně zvládli v přátelské a pohodové atmosféře,
sponzorům děkujeme za sponzorské dary a přejeme kromě slunečných a pohodových
prázdninových dnů hodně trpělivosti a síly a budeme se s některými těšit na shledanou opět
v září. A našim prvňáčkům – hodnou paní učitelku, fajn kamarády a hodně trpělivé rodiče.
Za kolektiv mateřské školy Bartošová Hana

KLUB SENIORŮ
Senioři se pravidelně scházejí vždy druhé pondělí v měsíci.
Nezapomínáme popřát těm, kteří oslavují narozeniny v daném měsíci.
Letošní rok jsme zahájili úspěšnou společenskou akcí - plesem Klubu
seniorů, na kterém vystoupila se zábavným programem šikovná mládež
z Jezdkovic. V květnu jsme viděli velice zajímavou projekci v Planetáriu Ostrava s názvem
Vesmír pro seniory. Všichni, kteří se zúčastnili, byli nadšeni. Opět připomínám všem
seniorům z Jezdkovic, kteří ještě nenašli cestu do Klubu seniorů a určitě mají spoustu návrhů
a nápadů pro další činnost, přijďte mezi nás. V letošním roce je to 10 let co byl Klub seniorů
založen a je dobře, že se můžeme scházet, povykládat, zavzpomínat a hlavně prožít společné
zážitky z různých akcí. Začínají prázdniny a tak přeji všem hezké zážitky na dovolených,
babičkám a dědečkům radostné chvíle s vnoučaty.
Za Klub seniorů Milena Krusberská

SDH JEZDKOVICE
Čas zimní pohody je dávno za námi, a proto je nejvhodnější doba na
informace o našem sboru v letním období.
Již na valné hromadě, která proběhla v lednu, jsme se domluvili na tom, že se bude výbor
scházet pravidelně každý měsíc. Mimo jiné jen ve zkratce shrnu, co se řešilo a plánovalo na
valné hromadě.
Prvním velkým bodem bylo hlasování o nové komisi výboru. Jelikož starý výbor ve své
funkci již nechtěl pokračovat, musel se volit nový. Po dlouhé debatě a různých názorech jsme
nakonec odhlasovali a zvolili nový výbor, který povede náš sbor vpřed.
Druhým velkým bodem bylo plánování oslav 120 let založení sboru v naší vesnici. Rozhodli
jsme se, že nebudeme pořádat žádné honosné oslavy, ale že to oslavíme skromně. Oslavy byly
naplánovány na dvě části a tudíž na dva dny.
První část našich oslav již proběhla 13. června 2015. Na počest sboru byla sloužená mše svatá
v kapli. Poté jsme se přesunuli do kulturního domu,
kde proběhla slavnostní schůze, při které se
zavzpomínalo na počátky sboru. Také se myslelo na
všechny hasiče, kteří se zasloužili o to, aby náš sbor
vůbec vznikl a zůstal aktivní dodnes. Nesmělo
chybět ani poděkování a ocenění hasičů za poctivou
práci a věrnost, kterou pro sbor vykonali. Nakonec
následoval slavnostní oběd a poté se členové sboru
ještě rozpovídali o minulosti, kterou si díky výstavě
fotografií připomněli. Myslím si, že oslavy se nám
povedly, jen mě mrzí to, že v našem sboru je
mnohem více členů a do kaple na mši svatou
dorazila sotva polovina. Ani poté však nepřišli na schůzi. Úplný závěr oslav završila benátská
noc v zámeckém parku. Hudba hrála parádně, lidé se určitě dobře bavili. Bylo co jíst i pít,
atmosféra byla opravdu přátelská. Jen počasí se nám nakonec pokazilo. Takže závěrem jen za
mě, oslavy velice podařené, ale zbytek hasičů by se nad sebou měl zamyslet.
Druhá část oslav nás teprve čeká. Bude to v rámci zahradní slavnosti a proběhne v sobotu
11. července 2015. Bude připraveno občerstvení, hudba, zábava pro děti i dospělé. Přijďte se
proto i Vy pobavit a užít si odpoledne plné zábavy. Bude připraveno i překvapení a mimo jiné
i ukázka požárního útoku našich mužů. Večer oslav opět završí benátská noc.
A nyní pár informací o soutěžích. První soutěž se konala 1. května v Hlavnici, kde jako již
každoročně proběhl Memoriál Rostislava Tesaře. Bohužel letos jsme se soutěže nezúčastnili
z důvodu nesestavení družstva. Další soutěž se konala v Mladecku, kde proběhlo 1. kolo
okrsku. Tam jsme již vyrazili v plné polní. Jelikož se jedná o okrsek, není tam mnoho
družstev, a proto vše probíhalo v klidu a zároveň rychle. Tato soutěž se jede na dvě kola.
Všechny družstva předvedly to nejlepší, ovšem vyhrát může vždy jen jeden. V kategorií mužů

to byla Jamnice, náš sbor skončil na 4. místě. Za ženy vyhrála Hlavnice. A v kategorii
veteráni také Hlavnice. Dále jsme jeli do Loděnice, kde je netradiční soutěž přes rybník. Ještě
nás ovšem čeká mnoho soutěží a proto doufáme, že se nám podaří dovést nějaké ceny.
Závěrem bych Vám všem jménem celého hasičského sboru ráda popřála mnoho krásných a
teplých dní. Dětem hezké prázdniny a pracujícím klidnou dovolenou plnou odpočinku a
relaxu.
Romana Dudoková

BRĎO
Nový rok jsme začali tradičně Tříkrálovým koledováním pro Charitu
Opava.
Během zimy jsme hráli hry v klubovně, četli a luštili jsme z Malé
myslivosti, prověřovali si znalosti ve hře Aktivity, Milionář, Česko,
hádali hádanky, luštili rébusy.
V únoru jsme se zúčastnili společného bruslení na zimním stadionu v Opavě, které pořádala
Charita jako poděkování za koledování.
Na jaře jsme vyráběli dárky na Den matek a nacvičovali krátký program.
10. dubna jsme se vydali na šípkovanou, která byla ukončena otvíráním studánky u přehrady
v Novém Dvoře. Nechyběla samozřejmě smaženice, hry.
5. května jsme se zúčastnili lampiónového průvodu.
8. května jsme jeli vlakem do Města Albrechtice na rozhlednu a potom se vydali pěšky do
Linhartov. Výlet se všem líbil, škoda jen, že nebyl otevřený zámek v Linhartovech, na který
jsme byli všichni zvědaví.
10. května proběhla oslava Dne matek, kde jsme vystoupili s programem a rozdali připravené
dárky.
1. června jsme ke Dni dětí navštívili Arboretum v Novém Dvoře, kde jsme shlédli motýly,
skleníky, výstavu fotografií, navštívili ZOO koutek a prošli se rozkvetlým parkem.
19. června jsme se vypravili na Sluníčkové odpoledne do Jaktaře na Charitu. Vyráběli jsme,
soutěžili, skládali, pomlsali, nakoupili v blešáku.
A teď se těšíme na tábor a na celé prázdniny. Užijte si je tak jako my.
Jana Kreuzbergrová

Rubrika "LOVU ZDAR" MS Soseň Stěbořice
Hlavní náplní činnosti myslivců je péče o zvěř, která je národním
bohatstvím. Snažíme se v rámci možností přizpůsobit krajinu v okolí obce Jezdkovice, aby
mohla nabídnout co nejlepší a nejpestřejší potravu zvěři. Zakládáme tzv. zvěřinová políčka,
kde pěstujeme pro zvěř atraktivní topinambury a kukuřici. Tato políčka člověk nesklízí, ale
zvěř si z nich v období nouze bere potravu. V této době také myslivci suší seno a letninu pro
zimní přikrmování. V současné době probíhá průběrný odlov samčí srnčí zvěře. Myslivci
berou z přírody roční přírůstek pro zachování rovnováhy. V řepkách se zdržují divočáci,
většinou jsou to bachyně se selaty. Lov ve velkých lánech není jednoduchý, ale i přesto se
nám daří. Od poloviny července do poloviny srpna probíhá srnčí říje. V těchto dnech je srnčí
zvěř více aktivní a můžeme se s ní setkat i v nezvyklou dobu. Dbejte proto zvýšené opatrnosti
při řízení motorových vozidel v tomto období.
Myslivost není jen lov, ale je to také spolková činnost a myslivci jsou jednou ze složek v obci
a proto pro širokou veřejnost chystáme dvě společenské akce.
Poslední sobotu v měsíci srpnu chystáme Mysliveckou zahradní slavnost, která proběhne v
Zámeckém parku v Jezdkovicích. Připravujeme pohoštění, atrakce pro děti, vystoupení
trubačů, hudební produkci a další. Na tuto akci vás srdečně zveme. Podrobnosti o této akci se
dozvíte z plakátů na vývěsních místech.
V neděli 4. října 2015 ve farním kostele ve Stěbořicích bude sloužena Svatohubertská mše.
Při mši chceme vzpomenout na myslivce, kteří již nejsou mezi námi. Mše bude troubená v
podání Souboru mysliveckých trubačů ze Slezské Harty spolu s hostujícími trubači, zpívat
bude Hlavnický pěvecký sbor. Také na Svatohubertskou mši vás srdečně zveme.
Myslivci spolku Soseň Stěbořice se těší na setkání s Vámi na některé z akcí, nebo při
procházce v přírodě.
Za MS Soseň Stěbořice Ing. Tomáš Ryž

Ve středu 24. 6. 2015 uplynuly 2 roky od smrti otce Jožky.
Darujme mu více místa ve svých srdcích a v modlitbách.

SCHOLA JEZDKOVICE
Školní rok končí, začínají prázdniny nejen dětem ve škole, ale také nám děvčatům a ženám ve
Schole Jezdkovice. Školní rok se tak trošku ztotožňuje s pořádáním mší svatých v naší kapli.
Také naše kaple bude teď nějakou dobu tichá a prázdná, tak jako školy. Ale my nezahálíme.
Už nyní pomalu plánujeme, co bude dál po prázdninách. Chystáme písničky a oslovujeme
další potenciální zpěvačky a muzikanty. A tak v září uvidíme, kolik se nás sejde a zda se nám
podaří uspořádat třeba vlastní vánoční koncert. Děkuji všem děvčatům a ženám, které si našly
čas, v dnes tak uspěchané době, a scházely se pravidelně každé úterý v místní kapli, aby pak
svým zpěvem doprovázely při mši svaté. Krásné prázdniny a příjemnou dovolenou všem přeje
za Scholu Pavlína Kaperová.

VÍČKA Z PET LAHVÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
spoluobčanům, kteří s námi sbírají víčka z PET
lahví pro nemocnou Emmičku Plačkovou
z Bolatic. Začátkem června 2015 jsem odvezla
do Bolatic 4 plné pytle nasbíraných víček. Paní Plačková s malou Emmičkou zrovna nebyly
doma. Byly na rehabilitacích. Víčka převzala babička, která byla velice překvapená. Soucit a
solidarita našich spoluobčanů ji velice dojala a jménem Emmičky moc děkovala.
Pavlína Kaperová
Pár informací ohledně sběru a výkupu víček – z rozhovoru s panem Horkým ze společnosti Hottech
s.r.o.
Velký plastový pytel na suť (120 litrů) pojme něco okolo 20 kg víček a jeho cena je tedy 140 Kč.
Na víčkách můžeme najít různé symboly. K čemu jsou určené?
„Jde o tzv. recyklační trojúhelník, který je na obalových materiálech povinný a v němž jsou výrobci
povinni uvádět kód daného materiálu, ze kterého je ten či onen obal vyroben. Druhou variantou je
přímo označení materiálu. Nejběžnější materiály jsou uvedeny v tabulce. Víčka jsou standardně z
materiálů HDPE (PE-HD), PP-např. aviváže nebo PS – víčka na sudy s pivem atd.“

Jaký je další osud víček po jejich odkoupení?
„Víčka jsou u nás nejdříve opětovně tříděna, jsou odstraněny papírové obaly, cizí předměty jako
hračky, mince, klíče, baterie, víčka bez označení apod. Poté jsou rozdrcena na nožovém mlýnu na
kousky o velikost okolo 8 – 10 milimetrů a ventilátorem přepravena do velkoobjemových vaků s
hmotností zhruba 1 tuna. Dále pokračují dle způsobu dalšího využití, buď je drť proprána v pračce a
přímo zpracována na lince na nový výrobek, nebo je bez praní zpracována na tzv. regranulát.
Typickým výrobkem jsou např. pevné černé pytle na suť nebo poklopy na kanály, kanálové šachty,
barely na vodu, sudy apod.“

CHOMOUT
Chomout je část postroje tažných zvířat pro jejich zapřažení
do pluhu, povozu nebo do kočáru. Dnes se chomout nejčastěji
vyskytuje při svatbě a navléká se ženichovi na krk jako
znamení ztracené svobody.
Předávání chomoutu se traduje také v naší obci a to od roku
1965. Chomout věnoval k těmto účelům pan Stiborský. Pan
Antonín Klein (č. p. 10) chomout vyspravil a nalakoval. Ve
čtvrtek 18. února 1965 byl chomout poprvé předán a to panu
Bohuslavu Lešinskému.

A Od té doby se stalo tradicí, že ve čtvrtek před
svatbou se vydala skupina mužů za doprovodu
kapely k ženichovi s chomoutem. Všichni přišli
včas – v 19.00 hod., jelikož bylo zvykem, že kdo
přišel pozdě, platil všem „po štamprli“ v hospodě.
Z počátku hrál jen pan Josef Rýž, později muzikantů přibylo – hrály harmoniky, bubny,
trubka. Většinou bylo asi 5-7 muzikantů, celkem to byla skupinka kolem 12-15 mužů.
Chomout někdy předával poslední ženatý, ale často ho předával pan Antonín Klein, který byl
výborný mluvčí a měl k této příležitosti připravenou vtipnou řeč.
Samozřejmě se k ženichovi nešlo jen s chomoutem, ale také se svatebním darem – tradičně to
byly kuchyňské hodiny. Chomout zůstával u ženicha až do další svatby v obci. Takto byl
chomout předán přibližně 35 ženichům, jako poslednímu se chomout předával panu Václavu
Steuerovi.
Potom se tato původní skupina
mužů rozhodla předat tradici
mladším a péče o chomout byla
předána Antonínu Kreuzbergrovi.

Ale nebylo to jen o předávání chomoutu.
V naší obci se konaly 2 srazy chomutářů.
Tentokrát už to nebyla ryze mužská
záležitost. V kulturním domě se sešli všichni,
kterým byl chomout předán i s manželkami.
Nezapomnělo se ani na ty, kteří již opustili
pozemské bytí a tohoto srazu se nedočkali.
Před srazem se jelo na místní hřbitov položit
kytku na hrob zemřelých a uctít jejich
památku.
Přestože také Antonín Kreuzberber již není dlouhou dobu mezi námi, tradice žije dál a
chomout se předává do dnešního dne. Neskončil někde na půdě v zapomnění. Jako
poslednímu byl letos chomout předán Pavlu Vicherkovi. Pevně věřím, že tato tradice
nezahyne a přejde dál na mladší generace.
Pavlína Kaperová

VOD Stěbořice
VOD Stěbořice oznamuje, že na vrátnici družstva Stěbořice můžete objednávat naturálie, a to
do 17. 7. 2015.

Z obecního úřadu
V letošním roce proběhlo na obecním úřadě výběrové řízení
na pozici účetní. Stávající paní účetní Jana Zahlová odešla na
mateřskou dovolenou. Novou paní účetní se stala slečna Hana
Ondrášková.
Jak jste si už jistě všimli, v horní části naší obce byla zřízena
nová vývěsní tabule pro lepší informovanost občanů.
Děkujeme všem občanům, kteří s námi stále sbírají starý papír. Získaný peněžní obnos byl
použitý na pořádané akce pro děti – dětský karneval a slet čarodějnic.
I v letošním roce se snažíme udržovat tradice a pořádat kulturní akce pro děti i dospělé. Letos
už jsme stihli tyto akce - ples seniorů, masopustní průvod, pochování basy, vepřové hody,
dětský karneval, otvírání studánek, slet čarodějnic, stavění Májky, výlet na rozhlednu
Hraniční vrch a zámek Linhartovy, lampiónový průvod, oslavy 120 let hasičského sboru a
čekají nás další.

Zde je několik fotografií z těchto akcí.

Ples seniorů
Ples seniorů

Masopustní průvod

Ples seniorů

Otvírání studánek

Vepřové hody

Slet čarodějnic

Lampiónový průvod

Výlet zámek Linhartovy

Lampiónový průvod

Informace k domácím kompostérům
V roce 2014 obec obdržela dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci „Biologicky
rozložitelný odpad“. V rámci této dotace občané obdrželi do svých domácnosti 70
kompostérů. Objednali jsme několik desítek kompostérů navíc, ale mnohým se vše rozleželo
v hlavě později, jiní zapomněli, nevšimli si atd.
V roce 2015 sice není možné požádat o dotaci na domácí kompostéry, ale chtěli bychom být
připravení na možné vypsání dotační výzvy v roce 2016. Proto Vás oslovuji s dotazem „Máte
zájem ještě o domácí kompostéry“? Pokud ano, prosím nahlaste to na obecním úřadě.

Sběr elektroodpadu, papíru a víček z PET láhví
Nevíte co se starými vysloužilými elektrospotřebiči, papírem a víčkama z PET láhví?
Máme řešení. Staré elektrospotřebiče můžete nosit do prostor za zámkem. Papír a víčka z PET
láhví odkládejte na schody k obecnímu skladu.

Podané žádosti o dotaci v první polovině roku 2015
Projekt, který je již zrealizován:
1)Rekonstrukce místní komunikace v obci Jezdkovice.
Předmětem projektu byla místní komunikace na parcele č. 152 v obci. Šířka opravované
vozovky v řešeném úseku místní komunikace je 4,50 m, celková délka 48 m. Byl proveden
kryt vozovky z asfaltového betonu, který je po obou stranách lemován betonovými
silničními obrubníky10/25 cm, s výjimkou krátkého úseku délky 8 m navazujícího na
plánovanou výstavbu chodníku podél sil. III/44342. Odvodnění povrchu komunikace je
řešeno osazením litinových odvodňovacích žlabů DN 100. Stávající šachta dešťové
kanalizace byla osazena poklopem pro dopravní zatížení D 400. Nové litinové žlaby jsou
vyústěny potrubím DN 160 PVC do stávající šachty dešťové kanalizace. V rámci navržené
stavební úpravy místní komunikace došlo k osazení dopravní značky P4 – „Dej přednost v
jízdě“ s dodatkovou tabulkou E2b – Tvar křižovatky.
Dotace byla poskytnuta z Moravskoslezského kraje ve výši 211 000,- Kč, spoluúčast obce
ve výši 211 050,- Kč. Celkové náklady 422 050,- Kč.
Projekty, na které obec získala dotaci a budou se realizovat v roce 2015:
1) Výsadba stromů v extravilánu obce Jezdkovice – poskytovatel Státní fond životního
Prostředí, v rámci Operačního programu životního prostředí.
2) Zateplení požární zbrojnice – poskytovatel Státní fond životního prostředí, v rámci
Operačního programu životního prostředí.
3) Výměna vrat a dveří na zámku Jezdkovice – poskytovatel Ministerstvo kultury ČR.
4) Chodník podél sil.III/44342 v obci Jezdkovice – poskytovatel Státní fond dopravní
infrastruktury.
5) Rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění nových LED svítidel v místech, kde zcela
chybí (dvě místa).
6) Výsadba zeleně v intravilánu obce Jezdkovice - poskytovatel Státní fond životního
prostředí.
Projekty, na které obec nezískala dotaci:
1) Dětské hřiště v Jezdkovicích – poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
Aktuálně podané žádosti o dotaci:
1) Obnova kaple v Jezdkovicích – poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
2) Dětské hřiště v Jezdkovicích – poskytovatel Moravskoslezský kraj.

Úřední hodiny obecního úřadu
Úřední hodiny starostka, místostarosta:
Pondělí
10:00 – 12:00
Středa
16:00 – 18:00

Úřední hodiny účetní:
Pondělí
8:00 – 16:00
Úterý
8:00 – 14:00
Středa
13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00

Legalizace podpisu a vidimace listin
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 jsou Věra Burdová a Hana
Ondrášková.

Výstupy z CZECH POINTU
Na obecním úřadě je také zřízené kontaktní místo služby CzechPoint.
Občané mají možnost nechat si vystavit výpis: z obchodního rejstříku, rejstříku trestů
fyzických a právnických osob, bodového hodnocení řidičů, katastru nemovitostí – list
vlastnictví (ne katastrální mapu) a živnostenského rejstříku.
Na kontaktních místech CzechPoint si mohou také fyzické osoby podnikající požádat o
zřízení Datové schránky, právnické osoby si mohou požádat např. o zneplatnění přístupových
údajů a vydání nových údajů k Datovým schránkám (např. ztratili–li přístupové údaje, atd.).

Prodej plynových láhví Propan – Butan
10 kg láhev 430,- Kč
2 kg láhev 110,- Kč

Plánované akce do konce roku 2015
V sobotu 11. 7. 2015 druhá část oslav 120. výročí založení SDH Jezdkovice, začátek ve
14:00 hod, kdy se bude konat Zahradní slavnost s ukázkou netradičního požárního útoku a
atrakcemi pro děti i dospělé, hudba hasiči z Dolních Životic. Večer od 20:00 hod Benátská
noc, živá hudba skupina pana Bartuska s názvem PULSR.
V pátek 4. 9. 2015 tradiční noční hasičská soutěž „O putovní pohár starostky obce.“
Začátek od 19:30 hod prezentace, útok od 20:00 hod.
Koncem září nebo začátkem října se uskuteční VII. ročník Vinobraní v kulturním domě,
termín není ještě stanoven.

Poděkování
Panu Rostislavu Kleinovi za výrobu reklamních plachet na prodejní stánky, které využíváme
při různých společenských akcích.
Panu Jaroslavu a Jankovi Orlíkovým za pořízení fotografií a videozáznamu pro Sbor
dobrovolných hasičů u příležitosti oslav 120. let.

Obecní knihovna
Obecní knihovna je otevřena každé pondělí.
Liché týdny od 16:00 do 16:30 hod.
Sudé týdny od 10:00 do 10:30 hod.
V naší obecní knihovně je celkem 733 svazků, z toho naučná literatura 76 svazků a beletrie
657 svazků.

Služby regionální knihovny Pavla Křížkovského v Holasovicích
Obecná charakteristika
Na základě smluv mezí Obcí Holasovice a Obcemi Brumovice, Dolní Životice, Hlavnice,
Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mladecko, Neplachovice, Stěbořice,
Úvalno a Velké Heraltice, poskytovala Místní Knihovna Pavla Křížkovského v Holasovicích
knihovnice služby knihovnám v obvodu působnosti jmenovaných obecních úřadů, které se
podílely na finančním zajištění práce knihovny.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel obsluhovaného střediska k 31. 12. 2014 činil 11 269, z toho 9 605 bylo
obyvatel nad 15 let a 1 664 dětí do 15 let.
Knižní fond
Celkový počet knih v knihovnách střediska k 31. 12. 2014 činil 64 090 svazků.
Přírůstky
Nákup knih v celém středisku činil celkem 3 340 knih.
Úbytky
V rámci aktualizace knižního fondu bylo vyřazeno celkem 5 767 svazků knih.
Revize KF
Dle zákona mají být prováděny revize v knihovnách naší velikosti co 5 let.
V roce 2015 je naplánovaná revize v knihovnách Bohdanovice, Deštné, Jezdkovice a Malé
Heraltice.
Webové stránky knihoven
Každá knihovna střediska má vlastní webovou stránku se všemi doporučenými základními
údaji včetně knihovního řádu a webového katalogu.
Meziknihovní výpůjčka
Už se Vám stalo, že byste si rádi přečetli konkrétní knihu, ale není v naší knihovně? Nahlaste
název knihy, případně autora a my zajistíme, aby se kniha dostala do naší knihovny. Na
webových stránkách http://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. Knihu objednáme, aby se dostala do naší
nabídky.

Slovník nářečí
Na obecním úřadě máte možnost si zakoupit publikaci Slovník nářečí
západního Opavska. Tuto publikaci vydala Matice Slezská, místní odbor
Stěbořice, ve spolupráci s MUDr. Vítem Skaličkou jako svou 5. publikaci.
Cena publikace je 75,- Kč

Společenská kronika
V první polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum tito občané:
Leden
Únor
Březen
Duben

Květen

Červen

Salichová Naděžda
Švanová Marie
Paráková Irena
Ryžová Bohumila
Rýžová Marie
Šturma Luděk
Bruss Josef
Šelder Antonín
Ploška Antonín
Rončková Ludmila
Stiborský Jan
Prda Pavel
Steuer Vítězslav

50 let
70 let
60 let
65 let
55 let
60 let
65 let
75 let
80 let
65 let
75 let
50 let
70 let

Nejstarší občané:
Ženy - paní Haasová Bohumila a paní Kirschnerová Anastázie
Muži - pan Rýž Jan a pan Salzmann Antonín.
Zastupitelstvo obce Jezdkovice všem jubilantům ještě jednou gratuluje a přeje pevné
zdraví do dalších let.

Stav obyvatel
K 1. 7. 2015 je v naší obci k trvalému pobytu přihlášeno 241 obyvatel.

Znáte desatero lékaře, které sepsal MUDr. Hnízdil?
1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem
už dál žít nemůžete.
2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už
se nemusí podařit.
3. Žádná instituce vám klidné stáří nezajistí. Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu,
aby pečovaly o vás.
4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.

5. Zkuste žít alespoň jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud kolaps nastane, budete
připravení.
6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní emoce. Když se objeví
na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.
7. Chraňte životní prostředí jako sami sebe.
8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.
9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáte.
Občasný půst vám jen prospěje.
10.Sportujte pro radost. Nehoňte se. Stejně se nedohoníte.

DOVOLENÁ 1. 7. – 15. 7. 2015
MUDr. Skalička

Vážení pacienti,
během naší dovolené, od 1. do 15. července 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.

Ordinační hodiny dětského lékaře od 15. 6. do 30. 8. 2015
IČO: 47996579

Provozní doba odpovídá ordinačním hodinám

LÉKAŘ
MUDr. Eva Brožová
MUDr. Dagmar Lepařová

SESTRA
Simona Galiová
Antonie Halodová

D. Životice
Melč
Stěbořice
Litultovice

8,00 – 9,30
11,00 – 12,00
8,00 – 9,30
11,00 – 12,30

Poradna
Melč

12,30 – 13,30
8,00 – 9,30

Poradna
D. Životice

9,30 – 10,30
11,30 – 12,30

Čt

Poradna
Litultovice
Jakartovice

12,30 – 13,30
8,00 – 9,30
10,30 – 11,30

Pá

Poradna
Stěbořice

11,30 – 12,00
8,00 – 9,30

Poradna

9,30 – 10,30

Po

Út

St

Pacient může navštívit lékaře v kterémkoliv ze středisek!
Je nutné s sebou mít průkaz pojištěnce nemocné osoby.
Poradny pro kojence jsou o prázdninách každý týden!
Tel:

Stěbořice
D. Životice
Litultovice
Melč
Jakartovice

553 661 034
553 786 210
553 668 380
605 152 106
736 262 823

Závěr
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem do obecního zpravodaje a
podělili se o své dojmy a zážitky při akcích konaných v obci či mimo obec.
Současně nabádám všechny, kdo by chtěli přispět do dalšího vydání obecního zpravodaje, ať
už článkem, inzerátem, žádostí,…, aby tak učinili nejpozději do 15. 12. 2015.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové léto, příjemně
strávenou dovolenou a dětem pěkné prázdniny.
Věra Burdová, starostka obce

Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice – neprodejné.
e-mail: obec@jezdkovice.cz
www.jezdkovice.cz

Srdečně zveme hlavně všechny členy Sboru dobrovolných hasičů a ostatní občany obce

