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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.

Mateřská škola Jezdkovice
Naše školka na kopečku školička je maličká,
každý kdo sem jednou přijde, už pak nerad utíká.
Žijeme v ní všichni zdravě, zdravě jíme, cvičíme,
po obědě vždycky rádi na chvilku si zdřímneme.
Nikdy se v ní nenudíme, vždycky něco vymyslíme.
Náruč širokou má, všechny Vás ráda přivítá.

Ani jsme se nenadáli a už to bude rok, co jsme se odloučili od MŠ Stěbořice, a naše MŠ se stala
samostatným právním subjektem. Když se však ohlédneme za pomalu odcházejícím rokem,
musíme konstatovat, že to byl rok plný změn a také očekávání. Osamostatnění MŠ nebylo však
jedinou změnou, která se v letošním roce udála, došlo k navýšení kapacity dětí v MŠ z 20 na
23 dětí a také ke změně provozního zaměstnance. Na pracovní místo po paní Lešinské byla
přijata paní Alexandra Švrčinová. V měsíci září byl ve spolupráci se zřizovatelem a za jeho
financování vyměněn starý nevyhovující botník za nový, kde každé dítě má své místo, také byly
doplněny šatní boxy, aby odpovídaly kapacitě dětí v MŠ. Na začátku školního roku jsme
přivítali v mateřské škole nově přijaté děti, které i přesto, že ještě nemají ani 3 roky se velice
rychle adaptovaly. Někdy ta slzička přece jen ukápla, ale překonaly to a do naší mateřské školy
chodí s úsměvem a bývají dny, kdy se jim nechce ani domů.

Co se nám v letošním roce podařilo?
Zapojili jsme se do několika projektů, z nichž je jeden dlouhodobý a všichni z Vás mají
možnost nás podpořit sběrem baterií používaných v domácnosti, drobných elektrospotřebičů,
starých mobilů a sběrem prázdných tonerů do tiskáren. Mateřské škole jsou za tento sběr
a plnění úkolů připisovány body, které můžeme následně vyměnit za hračky a pomůcky pro
děti.
S dětmi se také účastníme různých soutěží. V září jsme se zapojili do soutěže „DOMESTOS
PRO ŠKOLY“ a stejně tak jako v loňském roce se nám i letos podařilo vyhrát čisticí prostředky

značky Domestos na celý rok zdarma. Do této soutěže jsme nezapojili jen děti, ale i jejich rodiče
a rodinné příslušníky. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří nás v této soutěži
podpořili a pomohli nám dosáhnout na tuto výhru.
Nejsme však jen zapojení do soutěží a projektů. Za období nového školního roku 2015/2016 se
nám podařilo uskutečnit několik akcí s dětmi i jejich rodiči – „Drakiáda“ s opékáním na školní
zahradě, „Uspávání broučků“ s pohádkou a lampiónovým průvodem a „Vánoční tvoření“, kde
si děti vyrobily společně s rodiči čerty a další ozdoby. Přijelo za námi divadlo „Beruška“ a také
environmentální program, u kterého se děti nejen pobavily, ale získaly nové informace o světě
a přírodě kolem nás. Navštívili jsme MŠ v Litultovicích a Slezské divadlo v Opavě. V průběhu
školního roku plánujeme ještě spoustu dalších zábavných a naučných akcí pro děti, ale nejen
pro ně, chystáme se opět na setkání s „babičkou a dědou“ v naší školce a také na společné akce
s rodiči, obecním úřadem, ZŠ Stěbořice a okolními mateřskými školami.
I přes počáteční nelehký rozjezd naší školy můžeme říci, že jsme vše zvládli, především
ke spokojenosti dětí a také to usuzujeme z ohlasů rodičů. Ne vždy, je však možné vyjít vstříc
všem, ale i přesto se vždy snažíme svou práci dělat tak, aby byli spokojení všichni zúčastnění.

Chceme poděkovat za přízeň, podporu a spolupráci:


zastupitelstvu obce Jezdkovice;



zaměstnancům obce, kteří se starají o údržbu školní zahrady;



malým i větším sponzorům, kteří přispěli ke zlepšení materiálních podmínek MŠ;



zákonným zástupcům dětí, jejich rodinným příslušníkům;



všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naší MŠ.

Rok uběhl jako voda a před námi je jeho závěr. Opět jsou tu Vánoce, ten krásný čas rodinných
setkání, radostí z dárků, čas porozumění, slibů a předsevzetí…
Přejeme Vám, Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu a v Novém roce hodně štěstí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.

Za tým zaměstnanců mateřské školy
Bc. Hana Palyzová, ředitelka MŠ

SDH Jezdkovice
Kalendář jsme otočili na poslední stránku, na měsíc
Prosinec. Je proto na čase krátce se ohlédnout za činností
našeho sboru. Během léta jsme jezdili po soutěžích nejen
v našem okrese, ale i v sousedství. Nedosáhli jsme sice
na stupně vítězů, ale získali jsme mnoho zkušeností od
našich soupeřů a také poznali nové přátelé.
V pátek 4.9.2015 proběhl na místním hřišti IV. ročník tradiční noční hasičské soutěže „O
pohár starostky obce.“ Soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev, z toho 12 družstev mužů, 2
družstva veteránů a 6 družstev žen. Naši kluci se umístili na krásném 5. místě. Naši veteráni
se umístili na místě desátém.
Mimo jiné jsme díky dotacím opravili naši hasičárnu. Je opravdu krásně zrenovována, dokonce
tam máme i krb. Ten už vyzkoušela naše Schola, která tam nyní mívá zkoušky.
Jinak také proběhla zabíjačka. Stejně jako minule i tentokrát měla obrovský úspěch. Lidé si
přišli nejen nakoupit výborné výrobky, ale také ochutnávali a jedli přímo na místě.
Také se pravidelně každý měsíc schází náš výbor, který plánuje, připravuje a informuje sbor
o dalších akcích.
A jelikož nastal opět čas oddechový pro soutěže, budeme se přes zimu snažit vylepšit a
zdokonalit a také načerpat nové síly pro příští rok. Budeme se opět snažit sestavit družstvo žen,
aby se mohlo ještě více reprezentovat.
Závěrem bych chtěla ještě připomenout Výroční schůzi, která se bude konat v lednu.
Ráda Vám taktéž za celý sbor popřeju příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví,
lásky a také mnoho profesních i osobních úspěchů v novém roce.
Za SDH Romana Dudoková

Jak nesjet na lyžích ze sněhu!
Bylo adventní pondělí a já jel letos poprvé na běžkách. Ovčárna, Švýcárna, asi to znáte.
A protože se přes mlhu a mraky hlásilo o slovo sluníčko, rozhodl jsem se pomoci mu tím, že
vylezu výš - na Praděd. No s výškou - sněhu jaksi ubývalo. Mnozí víte, před vrcholem je to
kousíček z kopečka. Tak jsem si najel na takový sněhový jazyk úplně v okraji cesty, vedle mne
byly svodidla a rozjel jsem se. Říkám si, za zatáčkou sněhu přibude a… když najednou sněhový
jazyk zmizl pod svodidly a já už neměl možnost jakkoliv brzdit. Jen bezmocně skočit s lyžemi
na mokrý asfalt a roztáhnout se tam v celé své délce. Na to, jak jsem se těšil na první lyžovačku,
nevypadal jsem vůbec nadšeně. Poškozená skluznice, odneslo to i koleno a loket.
Až teď se z toho sám sobě směji. Říkám si: Nikomu tohle nepřeji, ale přesto, kolik lidi
ještě takhle letos skončí? Na lyžích bez sněhu… Nemám teď na mysli tohle místo pod vrcholem
Pradědu. Ptám se, kolik lidi takhle skončí na Štědrý den? A je mi jich líto. Padnou pod stromek
zcela vyčerpání a znechucení, rozzlobení na manželku, děti a zbytek světa… Po tolika
přípravách, tak hezky si to vysnili a chystali… Ale něco se stalo – ani vlastně neví co, zrovna
před vrcholem – jako když na lyžích sjedeš ze sněhu! Pokaždé, když si Vánoce chceme jenom
vytvořit – a zapomeneme, že ony jsou nám darovány.
Jedno přeji všem rodinám v Jezdkovicích, ať se neopakuje tragikomedie z Praděda:
Nesjeďte o Vánocích na lyžích ze sněhu. Sníh je znamením toho, co si o Vánocích sami nedáme
a nepřipravíme – je to skutečnost, která o Vánocích na nás čeká: Ježíš, dítě, nestrojeně uložený
v jeslích. Opravdu nebylo si na co hrát, chystat, strojit se! Byl to stav lidské nouze: Rodička,
Josef, stáj, jesle. Ale tam - v Ježíši se Nebe dotklo země! A to je to, co vytváří Vánoce i v té
naší – ve tvé rodině. Pomineš tohle, pak padneš znechuceně pod stromek jako jistý lyžař, který
sjel ze sněhu na asfalt… My pozemšťané každoročně opakujeme jednu chybu, že se chceme
dotknout o Vánocích nebe. Přeji Vám jistotu, že je čas od toho výkonu pokojně upustit, když
dovolíme, aby se Nebe dotklo země – ve vašem domě, ve vaší rodině!
Otec Klement

Klub seniorů
Uplynul další půl rok a senioři hodnotí a rekapitulují své aktivity. V lednu jsme se s chutí pustili
do přípravy plesu. Napekli jsme dorty, zákusky do bufetu, zajistili výzdobu sálu. Ples byl
úspěšný, tombola bohatá. Dobrou náladu a atmosféru obohatila naše šikovná mládež s velice
hezkým vystoupením pod vedením paní Jany Kreuzbergerové.
V dalších měsících jsme se pravidelně scházeli každé druhé pondělí. Nikdy nezapomínáme
popřát všem, kteří mají narozeniny. V květnu jsme se zúčastnili projekce Vesmír pro seniory
v Planetáriu Ostrava a všem se to moc líbilo. V červenci jsme byli v Balneoparku Lázně Jeseník
a užili si všech zdraví prospěšných brouzdališť. Ve Zlatých Horách jsme navštívili
poutní kostel Panny Marie Pomocné.
V listopadu jsme se vydali autobusem na celodenní výlet do podhůří Beskyd. První zastávkou
byla MARLENKA v Lískovci u Frýdku - Místku. V ceně vstupného dostane každý návštěvník
pohoštění s ochutnávkou všech dobrot, které vyrábějí. Kdo chce ochutnat výbornou kávu,
dostane ji také. Bylo to velice hezké a zajímavé. Další zastávka byla v Kopřivnici, kde jsme
navštívili Technické muzeum TATRA. Z Kopřivnice jsme jeli do Nového Jičína, kde jsme si
prohlédli krásné náměstí. Někteří z nás byli v muzeu, kde je mimo jiné velká expozice
klobouků fy. Tonak. Autobus parkoval před vlakovým nádražím, které v letošním roce vyhrálo
v soutěži o nejkrásnější nádraží. Z výletu jsme měli spoustu hezkých zážitků.
V pondělí 7. prosince jsme využili krásné výzdoby sálu s vánoční tématikou a v této adventní
atmosféře jsme slavnostně ukončili schůzky v roce 2015.
Za nás, dříve narozené, přeji všem spoluobčanům krásné, klidné a požehnané Vánoce.
Hodně zdraví, lásky a štěstí do roku 2016.
Milena Krusberská

Schola Jezdkovice
Milí spoluobčané,
členové Scholy Jezdkovice společně s místním obecním úřadem
Vás všechny srdečně zvou na vánoční koncert, který se bude konat
v neděli 20. 12. 2015 od 17:00 v místní kapli.

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 – 16:00 hod

Úterý

8:00 – 14:00 hod

Středa

13:00 – 18:00 hod

Čtvrtek

8:00 – 14:00 hod

Pátek

8:00 – 12:00 hod

V době úředních hodin mají občané možnost na obecním úřadě ověřovat listiny a pravost
podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu

30,- Kč

Sazba poplatku za ověření listiny - 1 stránka

30,- Kč

Osoby oprávněné k ověřování listin a pravosti podpisů Věra Burdová a Hana Ondrášková.
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.).

Místní knihovna Jezdkovice
Místní knihovna Jezdkovice se nachází v 1. patře zámku Jezdkovice, vedle obecního úřadu.
Od 1.1.2016 přebírá knihovnu nová knihovnice Hana Ondrášková.
Se změnou knihovnice se také mění půjčovní doba.

Nová půjčovní doba knihovny od 1.1.2016:
Pondělí

od 15:00 hod do 18:00 hod

Úterý

od 9:00 hod do 11:00 hod

V případě jakýchkoliv dotazů, námitek, přání, atd. můžete využívat nový e-mail knihovny:
knihovna@jezdkovice.cz.
Pokud máte zájem o jakoukoliv knihu, můžete využít náš katalog knihovny, který najdete na
webových stránkách: je.knihovnaholasovice.info, kde zjistíte, zda danou knihu v naší
knihovně máme. Pokud knihu nemáme, nahlaste název knihy, případně autora na email
knihovna@jezdkovice.cz či osobně v knihovně a my ji zajistíme.
Na webových stránkách http://www.knihovnaholasovice.info/, v on-line katalogu knih
knihovny Holasovice si můžete také sami ověřit, zda tuto knihu knihovna Pavla Křížkovského
Holasovice vlastní, a ve které obsluhované knihovně se momentálně nachází.
Prosíme občany, kteří vědí něco z historie knihovny (vznik, místo, kde se původně nacházela,
vedení, atd.) aby to všechno sepsali a doručili do knihovny, na obecní úřad či vhodili do obecní
schránky. Předem všem děkujeme za spolupráci 

Plánované akce začátkem roku 2016
V sobotu 23.1.2016 společenský ples pořádaný klubem seniorů, začátek v 19:00 hod,
živá hudba pod názvem Porubek.
V sobotu 6.2.2016 od 11 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 8. 1. 2016 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 členskou schůzi, která se bude konat v místním
kulturním domě,
v pátek 8. ledna 2016, začátek v 18.30 hodin.
Kdo nemá zaplacený členský příspěvek na rok 2016, může tak
učinit před schůzí.

Poplatek za psa
Poplatek za prvního a každého dalšího psa zůstává pro rok 2016 stejný jako
v předchozích letech, 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.

Poplatek za komunální odpad
Pro rok 2016 se zvyšuje poplatek za odvoz komunálního odpadu pro občany obce Jezdkovice
na částku 540,- Kč na osobu.

Asi bychom se měli zamyslet nad tím, proč budeme platit o 4,- Kč na osobu víc než v roce
2015. Náklady obce spojené s odvozem odpadů se stále zvyšují a možná jsme se o to zasloužili
nevědomky také my. Technické služby fakturují obecnímu úřadu každou popelnici, bez ohledu
na to, zda je plná nebo poloprázdná. Proto apeluji na občany, aby nenechávali vysypávat
popelnice s malým obsahem odpadu a aby do popelnic nedávali trávu a biologický odpad, to
patří do kompostéru.
Dále můžeme ovlivnit výši poplatku za odpady správným tříděním.
Díky třídění odpadů jsme k 30.9.2015 vyinkasovali od společnosti EKO-KOM 29 897,- Kč.
Čím více odpadů vytřídíme, tím více peněz se nám vrátí do obce a nebudeme muset zvyšovat
poplatek za odvoz komunálního odpadu. Nejedná se jen o odpad, který nosíme do kontejnerů,
ale také šrot a starý papír, který si sami odvážíme do sběren druhotných surovin. Nechejte si ve
sběrně vystavit doklad na odevzdaný šrot či papír a ten přineste na obecní úřad. Doklad může
být vystaven na vaše jméno.
Veškerý elektroodpad můžete odevzdávat během roku v každém sběrném dvoře v Opavě, na
drobný elektroodpad (baterie, staré klávesnice od PC, varné konvice, fény, …) je za zámkem
umístěn kontejner.
Děkujeme Vám také za papír, který nosíte před sklad obecního úřadu, čímž přispíváte na akce
pořádané pro děti z naší obce.

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

Pár fotek z kalendáře akcí BRĎA
Letní tábor – letos u rybníka v Sádku 19. - 25. 7. 2015. Počasí nám moc přálo a občané Sádku
byli velice vstřícní a přátelští.

Střelnice - 15. 8. 2015, počasí přálo společným hrám a soutěžím.

21. 9. 2015 jsme se vydali na kolotoče do Dolních Životic.

28. 10. 2015 výlet na Radhošť

26. 10. 2015 vítání občánků – kulturní dům Jezdkovice

29. 10. 2015 se uskutečnil lampiónový průvod (bez fotografie)
5. 12. 2015 jsme se aktivně zúčastnili vánoční výstavky a zdobení vánočního stromu před
obecním úřadem. Vyráběli jsme ozdoby na vánoční strom z PET lahví.

Myslivecký spolek SOSEŇ
Prosinec je významný měsíc v roce, přináší dobu adventní,
na kterou navazují Vánoční svátky a Silvestr s Novým
rokem. Myslivci prožívají prosinec intenzivně. Pořádají se
společné hony a naháňky, je potřeba přikrmovat zvěř, plní
se plán odlovu holé srnčí zvěře, loví se černá zvěř a zvěř
dravá.
V návaznosti na nový občanský zákoník bylo nutné
přejmenovat naše sdružení. Nyní je náš nový název
"Myslivecký spolek Soseň". Doručovací adresu máme na
obecním úřadě ve Stěbořicích.
5.12.2015 proběhl společný hon našeho spolku Soseň.
Podařilo se nám ulovit zvěř drobnou a jednu lišku. Celý
hon byl veden v duchu českých mysliveckých tradic.
Nechybělo troubení, slavnostní výřad, na poslední leči pak
vyhlášení krále honu a pasování mladých myslivců na
lovce daného druhu zvěře a myslivecký soud.
Na Štědrý den můžete v lese potkat myslivce, jak nesou
zvěři do krmelců krmivo. Je to starý zvyk, kdy chceme
přilepšit zvěři. Na Štědrý den se neloví, myslivci chodí po
revíru bez pušky. Nastávají totiž Vánoce, nejkrásnější
svátky v roce. Naopak v podvečer o Štědrém dnu myslivci
kousek za vesnicemi střílejí a oznamují tak, že slavíme
narození Ježíška v Betlémě. Dnes tento starý zvyk zaniká,
protože už před Vánocemi můžeme slyšet ve vesnicích
spoustu ran od petard a dělobuchů, které pak vyvrcholí na
Silvestra, ale přesto jej myslivci dodržují.
Na závěr Vám chci popřát klidné Vánoční svátky, užijte si
volné dny se svými rodinami a úspěšně vykročte do
Nového roku 2016.
Hezké prosincové dny vám přeje
Tomáš Ryž

Realizované projekty v roce 2015
Ráda bych Vás seznámila s tím, co se u nás v obci v tomto roce změnilo, co se podařilo
nebo nepodařilo.
„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 byl projekt podpořen ve výši 50%. Dotace byla poskytnuta Moravskoslezským krajem
ve výši 211 000,- Kč, spoluúčast obce ve výši 211 001,- Kč. Celkové náklady 422 001,- Kč.
„Chodník podél silnice III/44342 v obci Jezdkovice“
Předmětem projektu byla výstavba nového jednostranného chodníku podél silnice III třídy.
Součástí stavby bylo zatrubnění silničního příkopu a odstranění vzrostlých stromů stromořadí
ořechů. Stavba byla realizována na pozemku Správy silnic Moravskoslezského kraje. Během
roku 2016 bude tento pozemek bezúplatně převeden na obec. Dotace byla poskytnuta Statním
fondem dopravní infrastruktury ve výši 683 000 Kč a Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši
69 678,- Kč, spoluúčast obce ve výši 155 331,- Kč. Celkové náklady 908 000,- Kč.
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“
Tento projekt stále ještě není u konce samotné realizace.
Jedná se o evropské dotace ve výši 50%.
„Obnova kaple v Jezdkovicích“
Během tohoto projektu došlo k výměně dveří a zárubní z kaple do sakristie ve stejném rozměru,
tvaru a členění. Dále dveře a zárubeň z kůru do zvonice ve stejném rozměru, tvaru a členění.
Dále byly zhotoveny 2 ks židliček, šuplíkové skříně do sakristie. Došlo k osazení skříně
v zadním čele presbytáře, repase 1 ks lavičky, která je původní lavičkou z kapličky na rozcestí.
Položila se nová podlaha na kůru a ve zvonici, nové schodišťové nášlapy ve zvonici a do věže,
zábradlí a schodnice na kůr, materiál masiv – dub. Dotace byla poskytnuta Ministerstvem pro
místní rozvoj ve výši 300 000,- Kč. Spoluúčast obce ve výši 206 090,- Kč.
„Výměna vrat a dveří, zámek Jezdkovice“
Projekt řešil demontáž stávajících dvoukřídlých plechových vrat do garáže a dvoukřídlých
dveří na sýpku.
Nová vrata byla osazená do stávajícího otvoru, křídla vrat jsou tvořena rámem s vnějším
opláštěním z desek š. min. 100 mm, opatřené perem a drážkou, trámový rám je v rozích spojený
na čep a dlab zajištěný šroubovým spojem, doplněn o úhlopříčné vzpěry, materiál modřínové
dřevo, povrchová úprava - lazurovací nátěrová hmota v odstínu tmavě hnědý ořech.
Nové vstupní dveře jsou osazené do stávajícího otvoru, zárubeň i dveřní křídlo je zhotoveno
z modřínového dřeva, povrchová úprava - lazurovací nátěr v odstínu tmavě hnědém ořechu,
zárubeň je fošnová, rohové spoje – rovné ozuby, z exteriéru je zárubeň doplněna o obložky,
kotvené na zárubeň skrytým spojem, dveřní křídlo je tvořeno rámem, fošnový rám v rozích
spojený na čep a dlab zajištěný šroubovým spojem, doplněn o úhlopříčnou vzpěru.
Kování - veškeré prvky jako dveřní štítky, kliky, vratové stavěče, závěsy, vruty jsou provedeny
jako ruční kovářská práce, opatřená kovářským nátěrem v černém matu. Dotace byla
poskytnuta Ministerstvem kultury ve výši 100 000,- Kč.
Spoluúčast obce ve výši 83 743,- Kč.

„Výsadba a ošetření stromů v extravilánu obce Jezdkovice“
Tento projekt řešil zdravotní řez stávajících dřevin, jednalo se dvě skupiny stromů za vesnicí
směr Litultovice, v místě, kde se nacházejí kříže. Dále stávající ořešáky (8 ks) a jasan (1ks)
byly ošetřeny a doplněny o dalších 6 kusů ořešáků královských. Jedná se o lokalitu za zámkem.
Rovněž bylo vysazeno stromořadí z druhu lípa velkolistá (Tilia platyphylla), vysadilo se
22 kusů líp ve sponu 8 metrů. Na pozemku za zemědělským družstvem byl vysazen jeřáb
obecný (Sorbus aucuparia), v počtu 30 ks dřevin ve sponu 10 metrů. Dotace byla poskytnuta
z OPŽP ve výši 221 482,- Kč, spoluúčast obce 10% ve výši 24 609,- Kč.
„Zateplení hasičské zbrojnice v obci Jezdkovice“
Tento projekt řešil zateplení obvodových stěn objektu a zateplení stropní konstrukce hasičské
zbrojnice, výměnu oken, dveří a vrat. Dále došlo k odizolování spodní části stavby proti zemní
vlhkosti a opravy hromosvodů, výměny střešní krytiny, postavení krbové vložky a dozdění
komínu nad střešní úrovní. Dotace byla poskytnuta ze SFŽP a státního rozpočtu v rámci
Operačních programu Životního prostředí ve výši 561 797,- Kč, spoluúčast obce ve výši
62 422,-Kč. Celkové náklady ve výši 864 733,- Kč.

Projekty, které nebyly podpořeny v roce 2015
1) Dětské hřiště v Jezdkovicích
2) Stavební a dispoziční úpravy objektu zámku Jezdkovice
3) Výsadba zeleně v intravilánu obce Jezdkovice
S ohledem na to, že obec nezískala dotaci na výstavbu dětského hřiště, je v odpoledních
hodinách, po provozní době mateřské školy, včetně víkendů a svátků, k dispozici školní
zahrádka s průlezkami pro všechny děti naší obce.
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

Rozpočet obce na rok 2016
Příjmy
paragraf

položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1337
1341
1351
1361
1511
4112
4116
4216

2310
3612
3613
3722
6171
6310
Příjmy celkem
Výdaje
paragraf
položka
2212
2221
2310
3111
3113
3314
3322
3421
3429
3635
3639
3721
3722
6112
6171
6310
6320
6399
Výdaje celkem
Financování
paragraf

položka
8113
8905

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyz osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Odvod z loterií a podobných her kromě z výher. hrac. přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí
Neinv. přij. transfery ze st. rozp. v rámci souhrn. dotač. vztahu
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (VPP)
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
Pitná voda
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Sběr a svoz komunálních odpadů (EKO-KOM)
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Mateřská škola
Základní škola
Činnosti knihovnické
Zachování a obnova kulturních památek
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní nákup dlouhodobého hmotného majetku
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (VPP)
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry)
Kontokorent

Má dáti
411 000
55 000
53 000
421 000
38 000
982 000
131 706
9 750
9 000
7 000
345 000
54 445
564 000
563 355
1 500
30 756
66 555
39 277
97 105
200
3 879 649

Dal

Má dáti

Dal
250 000
23 935
8 000
220 000
25 000
14 053
90 000
4 000
6 000
63 525
564 000
7 457
170 897
280 284
991 464
13 000
30 000
43 500
2 805 115

724 534
350 000

Termíny středeční odpolední ordinace
ve Velkých Heralticích
1. pololetí 2016
6. a 20. ledna
3. a 24. února
2., 16. a 30. března
6. a 20. dubna
4., 18. a 25. května
1. a 22. června
K vaší návštěvě v těchto termínech se prosím vždy objednejte. Děkujeme.

Provoz ordinace o vánočních prázdninách 2015
MUDr. Vít Skalička
Ordinace bude zajištěna všechny pracovní dny
v těchto ordinačních dobách:
Pondělí 21.12.
V. Heraltice 7:30 – 10:30, Stěbořice 13:30 – 15:00
Úterý 22.12.
Dolní Životice 7:30 – 10:30
Středa 23.12.
Stěbořice 7:30 – 10:30
Pondělí 28.12.
V. Heraltice 7:30 – 10:30, Stěbořice 13:30 – 15:00
Úterý 29.12.
D. Životice 7:30 – 10:30
Středa 30.12.
Stěbořice 7:30 – 10:30
Čtvrtek 31.12.
V. Heraltice 7:30 – 9:00, Stěbořice 11:00 – 12:00

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví.

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

Ing. Aleš Herman

55 let

Srpen

František Krusberský
Eduard Rončka

75 let
70 let

Září

Věra Prdová
Bohuslav Vaněk

75 let
80 let

Říjen

Zlatuška Steuerová

60 let

Listopad

Ing. Rudolf Klein
Marie Kreuzbergrová
Jan Pieschel

60 let
60 let
50 let

Prosinec

Vlasta Kaperová

65 let

Nejstarší občané obce: paní Bohumila Haasová
paní Anastázie Kirschnerová
pan Jan Rýž
pan Antonín Salzmann

92 let
87 let
83 let
82 let

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

Závěr
Za letošní vánoční strom darovaný před obecní úřad děkujeme Viktorovi a Miroslavě
Malchárkovým. Za vánoční stromky zajištěné 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.
e-mail: obec@jezdkovice.cz
www.jezdkovice.cz

