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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.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
„Už jde léto, už jde léto, už k nám jedou prázdniny …“
Toto je nápěv jedné z mnoha písní, které se děti naučily během školního roku, a když se tato
písnička začne zpívat v naší škole, všichni včetně dětí už ví, že prázdniny jsou za dveřmi a pro
nás pedagogy a zaměstnance MŠ nastává čas bilancování. Hodnotíme naší práci v mateřské
škole, co vše se nám povedlo, co jsme uskutečnili a na co je třeba se zaměřit.
Jako každý školní rok i ten letošní utekl a než jsme se všichni stačili ohlédnout, už opět
plánujeme prázdniny, dovolené, návštěvy, které jsme v průběhu roku nestihli a taky
odpočinek, abychom načerpali síly na nový školní rok.
Nedávno jsme v MŠ vítali děti,
které poprvé přišly mezi nás někdy
i se slzičkou na líčku a dnes tyto
děti jsou už „OSTŘÍLENÉ“, slzy na
líčku jsou ty tam a už se opět
těšíme na děti, které v září zahájí
docházku do mateřské školy a
nebude jich málo. Pro letošní rok
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Stěbořic – Eliška Králová. Všechny děti jsme v průběhu celého školního roku připravovaly na
nároky školy a věříme, že se nám to povedlo a děti o tom přesvědčí nejen paní učitelku, ale i
své rodiče.
Během druhého pololetí školního roku se na nás „PŘIJELA PODÍVAT“ Česká školní inspekce.
Naše mateřská škola se jí velice líbila a především ocenila pohodovou a rodinnou atmosféru.
Hodnotila mnoho oblastí a v převážné většině z nich, jsme byli velice kladně hodnoceni.
V některých oblastech jsme si sami vědomi, že se máme ještě kam posunout. Celkové
hodnocení České školní inspekce vyznělo velmi dobře a hodnotíme ho pozitivně, neboť jsme
získali i mnoho cenných poznatků.
V tomto období se nám také podařilo uskutečnit spoustu akcí, ať už společně s rodiči či jen
s dětmi, a bylo jich mnoho. Nebudu tady vypisovat všechny, neboť by zabraly velkou část
zpravodaje a chci nechat prostor i ostatním. Za podpory Obce Jezdkovice se nám podařilo
uskutečnit několik finančně náročných akcí pro děti. Obec nám uhradila veškerou
autobusovou dopravu v průběhu celého školního roku a děti tak mohly absolvovat plavecký
výcvik, návštěvy solné jeskyně, výlet do světa techniky v Ostravě, exkurzi v hasičské
záchranné stanici, Den mláďat v Opavě a návštěvu dopravního hřiště. Společnost AGROVO –
CZ, Vladimír Opatřil ve spoluprací s obcí Jezdkovice uspořádaly výlet do ZOO, na který byla
přizvána MŠ i s rodinnými příslušníky dětí. Výlet se velice vydařil, sluníčko krásně hřálo a
unavené děti plné zážitků se spokojeně vracely domů. Chci poděkovat panu Opatřilovi a Obci
Jezdkovice za všechny děti MŠ, že umožnili dětem zúčastnit se tohoto výletu, neboť
mateřská škola by takto finančně nákladný výlet uspořádat nemohla.
Výlet je za námi a ještě nás čeká závěrečná slavnost, kterou jsme nazvali „Rozloučení se
školáky“. Zábavným programem klauna a pasováním budoucích školáků na školáky,
s výstřelem rychlých špuntů a slavnostním přípitkem, uděláme tečku za celým školním rokem
a budeme se těšit na rok příští.
Závěrem bych chtěla 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 za sponzorské dary i
podporu a především za dobré vzájemné vztahy, kterých si velice ceníme;



všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naší MŠ.

Krásné a pohodové léto plné zážitků se svými nejbližšími Vám přeji zaměstnanci MŠ
Jezdkovice.

Za tým zaměstnanců MŠ
Bc. Hana Palyzová,
ředitelka školy

BRĎO
Na začátku roku jsme obcházeli vesnici převlečení za tři krále. I přes malý počet členů a zimu
se nám obchůzka povedla a pro charitu jsme vybrali peníze. Těšili jsme se na večer k tetě
Janě, kde jsme si pustili pohádku a u toho mlsali sladkosti. Jako odměnu za koledování jsme
mohli jít bruslit na zimní stadion a do kina na krásnou pohádku Sedmero krkavců.
S tím, jak skončila zima, jsme naplánovali odemykání studánek. Tradičně šla jako první menší
skupinka, která dělala šipky a vymýšlela úkoly. Když jsme našli poklad, a odemkli studánku,
začali jsme připravovat smaženici. Naštěstí jsme ji nespálili a moc jsme si na ní pochutnali.
Postupem roku jsme se scházeli v klubovně a hráli různé hry.
Začal se blížit Den matek a my jsme pilně nacvičovali vystoupení. Ze začátku to šlo ztěžka a
stálo to hodně nervů, ale nakonec se nám to povedlo a maminkám i babičkám se představení
líbilo. Teda alespoň doufáme.
Teď už se blíží prázdniny a s nimi i tábor, který i tento rok bude u rybníku v Sádku. Tento rok
s sebou zabalíme pruhované modro-bílé oblečení, abychom vypadali jako námořníci.
Doufáme, že bude hezké počasí a užijeme si pohodový týden.
Dětem přeji hezké prázdniny a ať si odpočinou od školy a hlavně ať si všichni užijete krásné a
slunečné léto.
Amálka Kupková

KLUB SENIORŮ

Senioři zahájili letošní rok již tradičně přípravami a uskutečněním plesu, který se opět vydařil.
V únoru jsme byli na výstavě "Lucemburkové" v domě umění v Opavě, na kterou navazovala
prohlídka o historii Opavy a opavského pivovaru, která byla v Obecním domě.
V červnu jsme se vydali autobusem do Olomouce. V Arcidiecezním muzeu jsme si prohlédli
bohatou a krásnou expozici včetně zapůjčeného obrazu Klanění pastýřů od El.Greca. Dále
jsme jeli na Svatý Kopeček, kde byl zajištěn oběd, a po obědě jsme se zúčastnili komentované
prohlídky baziliky Navštívení Panny Marie. Po krátkém občerstvení s kávou, zákusky a
zmrzlinou jsme šli společně do ZOO, kde měl každý možnost dle chuti, nálady a sil si
prohlédnout různá známá i neznámá zvířata. Počasí nám přálo, nálada byla výborná a tak
jsme si užili společně krásný den.
Začínají prázdniny, a tak přeji všem dětem, babičkám a dědečkům, hodně zdraví, radosti a
krásných společných zážitků. Opět připomínám, že Klub seniorů je v naší obci pro všechny
seniory, obzvlášť pro ty, kteří jsou sami.
Za Klub seniorů Milena Krusberská

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Místní knihovna Jezdkovice se nachází v 1. patře zámku Jezdkovice,
vedle obecního úřadu.
Půjčovní doba je každý týden a to v:
Pondělí

od 15:00 do 18:00 hod

Úterý

od 9:00 do 11:00 hod

Knihovna je obohacována o nové knihy každé 3 měsíce.
Pokud byste měli zájem o knihu, která v naší knihovně není, napište její název a autora na
mail knihovny – knihovna@jezdkovice.cz, přijďte do knihovny osobně nebo můžete také
využít facebookovou stránku knihovny – Místní knihovna Jezdkovice.
A kde zjistíte, jestli zrovna tu vaši oblíbenou knihu v naší knihovně máme?
Na stránkách je.knihovnaholasovice.info najdete odkaz na on-line katalog knih, které v naší
knihovně máme. Na těchto stránkách najdete také odkaz na katalog všech knihoven, kde
zjistíte, jestli se vaší oblíbená kniha nachází v některé z obsluhovaných knihoven.
Prosím občany, kteří vědí něco o historii knihovny, aby to buď sepsali a donesli do knihovny
či vhodili do obecní schránky, nebo přišli do knihovny a sdělili mi to osobně. Předem děkuji
za spolupráci.
Za knihovnu Hana Ondrášková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Srdečně zveme všechny občany obce, hlavně pak děti, v sobotu 27.8.2016
na akci Hasičské zábavné odpoledne, kterou pořádá sbor dobrovolných
hasičů v Jezdkovicích na místním hřišti - čas ještě upřesníme. Budou zde
připraveny hry pro děti, ukázka hasičského útoku, … Každý, kdo bude chtít,
si může vyzkoušet „být dobrovolným hasičem“. Pro děti budou připraveny
odměny. Občerstvení zajištěno.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
S velkou radostí sledujeme, jak v naší obci přibývají
děti. V letošním roce byla pro čápy zřízena mimořádná
linka – směr Jezdkovice.
Už se těšíme na vítání občánků, které se bude konat
v kulturním domě tradičně v měsíci říjnu.
Účast na této akci přislíbila také místní schola.

ORDINAČNÍ HODINY DĚTSKÉHO LÉKAŘE
OD 4. 7. DO 9.9.2016
IČO: 47996579

Provozní doba odpovídá ordinačním hodinám

LÉKAŘ
MUDr. Eva Brožová
MUDr. Dagmar Lepařová

SESTRA
Simona Galiová
Antonie Halodová

D. Životice
Melč
Stěbořice
Litultovice
Poradna
Melč
Poradna
D. Životice
Poradna
Litultovice
Jakartovice
Poradna
Stěbořice
Poradna

Po
Út

St

Čt

Pá

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

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

DOVOLENÁ
MUDR. SKALIČKA 11. 7. – 26. 7. 2016

Vážení pacienti,
během naší dovolené, od 11. do 26. 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.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, VYDANÉ ČERVENÝM KŘÍŽEM A ZÁCHRANNÝMI
ORGANIZACEMI:
Záchranáři a řidiči ambulance si všimli, že u dopravních nehod má většina
zraněných u sebe mobilní telefon.
U zraněných osob, se kterými nelze komunikovat, zásahové síly neví, koho by
měli z dlouhého seznamu adres kontaktovat.
Řidiči a lékaři záchranné služby tedy navrhli, aby každý zadal do svého
adresáře v mobilu osobu, kterou je třeba kontaktovat v nouzovém případě, pod
jednotnou zkratku.
Mezinárodně uznávaná zkratka je:

ICE
= In Case of Emergency.(pro případ záchrany)
Pod touto zkratkou zaznamenejte telefonní číslo osoby, která bude v případě
nouze kontaktována policií, hasiči či první pomocí.
Pokud chcete kontaktovat více osob, potřebujete ICE1,ICE2,ICE3 atd.
Pošlete prosím toto hlášení všem kamarádům a známým, aby tato zkratka
nalezla celosvětové uplatnění.

KURZ ZÁKLADNÍ NEODKLADNÉ RESUSCITACE (KŘÍŠENÍ)
U DĚTÍ







Naučte se poskytnout první pomoc Vašemu dítěti!
Kurz je určen pro rodiče a další širokou veřejnost
Každou středu od 16:00 do 18:00 hod. na dětském oddělení SN Opava
Vedou vyškolení zdravotníci (lékaři a sestry)
Cena: 150 Kč/osobu, platba na místě
Přihlášení: sekretariát dětského odd.,
detske.sekret@nemocnice.opava.cz, tel. 553 766 313
 Program: teoretický úvod, praktický nácvik na reálných dětských
modelech, diskuse, prohlídka dětského oddělení
 Dotazy: dalibor.hudec@seznam.cz
Srdečně zve kolektiv dětského oddělení!
Milí spoluobčané, pokud by byl větší zájem o absolvování tohoto kurzu, můžeme jej
organizovat přímo v naší obci. MUDr. Dalibor Hudec – vedoucí kurzu – za námi rád přijede do
Jezdkovic. Svůj zájem o kurz, prosím, nahlaste na obecním úřadě.

UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ
Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí upozorňuje v souvislosti
s předpokládanou gradací kůrovců (lýkožrout smrkový, lýkožrout severský, lýkožrout menší)
v roce 2016 a s ohledem na možné opakované nepříznivé rozložení atmosférických srážek
v průběhu roku vlastníky lesů na povinnost v ochraně lesa, vyplývající pro ně z lesního zákona
a souvisejících právních předpisů:
 Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení






činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých
organismů.
Vlastník lesa je povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení
škodlivých činitelů na les, provádět preventivní opatření proti vzniku lesních požárů.
Při vzniku mimořádných okolností nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity,
přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha, apod.) je vlastník lesa
povinen činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků.
Vlastník lesa je povinen hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly ohroženy lesy
sousedních vlastníků.
Vlastník lesa je povinen přednostně provádět těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a
přemnožení škodlivých organismů.

Orgán státní správy lesů dále upozorňuje, že za účinnou asanaci dříví se považuje:
 Odkornění, které se provádí oloupáním kůry kmene napadeného stromu; v případě, že se
pod kůrou vyskytují kukly, světlí brouci či dospělí jedinci kůrovců, lze asanaci odkorněním
provést pouze pomocí odkorňovací frézy.
 Chemickou asanaci postřikem po celém obvodu napadeného kmene (dříví) vhodným
přípravkem na ochranu rostlin (dle aktuálního Seznamu povolených přípravků na ochranu
lesa) vždy s přimíchaným barvivem pro možnou vizuální kontrolu aplikace.
 Přímý odvoz ke zpracování, pokud kůrovec nedosáhl stádia kukly a mladého brouka.

AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA OTRAV OXIDEM
UHELNATÝM
Topná sezóna přináší každoročně zvýšený výskyt intoxikací oxidem uhelnatým (CO). Jedná se
o bezbarvý neviditelný plyn bez zápachu. Příznaky otravy se dají snadno zaměnit např.
s chřipkou nebo obyčejnou únavou. Počet těchto intoxikací neustále roste. Proto se
záchranné složky MSK a Městská nemocnice Ostrava, pod záštitou Moravskoslezského kraje
a za podpory města Ostravy, rozhodli zvýšit povědomí veřejnosti a upozornit na nutnost
obezřetnosti, která je v souvislosti s hrozbou otrav nutná.
Velmi často dochází k intoxikacím, jejichž zdrojem jsou plynová topidla, krby nebo kotle na
tuhá paliva.
Příčina náhlých zdravotních obtíží bývá v těchto případech laiky mnohdy nerozpoznána a
označena jako prostý kolaps, nevolnost a podobně. V nebezpečí se tak mohou ocitnout nejen
samotní postižení a jejich blízcí, ale i záchranáři. Pokud je koncentrace nebezpečného plynu
na místě zásahu vysoká, mohou se přiotrávit i oni. Z tohoto důvodu jsou již všechny posádky
vybaveny čidly, které na přítomnost CO reagují alarmem a dokáží koncentraci oxidu
uhelnatého i přesně změřit.
Na úniku nebezpečných plynů v domácnostech v ČR se podílí oxid uhelnatý, podle statistik
Hasičského záchranného sboru ČR, téměř jednou třetinou. Podíl úniků přitom nadále stoupá.
Česká asociace hasičských důstojníků spustila už před několika lety spolu s HZS MSK a
Olomouckého kraje dlouhodobou republikovou kampaň zaměřenou na propagaci hlásičů
kouře a detektorů nebezpečných plynů. Hasiči upozorňují taky na možnost pořízení
detektorů úniku přímo CO, které včas varují před nebezpečím otrav.
Co se týká zdravotních důsledků otravy CO, dochází k pozdnímu neurologickému postižení u
15–40 % pacientů s odstupem dnů až měsíců a projevuje se rozvojem neurologických

příznaků, jako jsou kognitivní disfunkce (např. poruchy orientace), poruchy paměti,
zmatenost, snížení intelektu či demence. Celková úmrtnost u nemocničních pacientů je asi 3
%. Nehledě na to, že počet intoxikace CO dramaticky roste. Jen od začátku roku došlo už
k osmi případům otravy CO. Proto je ze všeho nejdůležitější intoxikaci předcházet důslednou
prevencí.

KAM ODLOŽIT VYSLOUŽILÝ SPOTŘEBIČ
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného
odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa
odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil
na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou
povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus
za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni
koupit si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče
k recyklaci.
V rámci
projektu
„Jsem
zpět“
www.jsemzpet.cz můžete dokonce
pomoci dobré věci. Pokud přinesete
starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde
přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských
sborů po celé republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič
získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace,
kde najdete vždy aktuální informace.

SDH JEZDKOVICE
Opět tady máme červenec a to je ten správný čas říct pár vět o činnosti
našeho hasičského sboru v první polovině roku.
Začátkem ledna se konala Výroční valná hromada, kde jsme zhodnotili
činnost sboru za uplynulý rok, seznámili jsme se s plánem akcí na rok letošní,
domluvili jsme se na tom, že se opět budeme po celý rok pravidelně scházet
na výborových a členských schůzích, a nakonec jsme si popřáli všechno
nejlepší do nového roku.
První soutěž, které jsme se v letošním roce zúčastnili, se konala 1. května
v Hlavnici a to již tradiční Memoriál Rostislava Tesaře. V letošním roce
proběhl již 14. ročník. Soutěže se zúčastnilo pouze družstvo mužů, bohužel
se neumístili a byli diskvalifikováni za nesoutěžní chování.
V letošním roce jsme uspořádali 1. kolo okrskové soutěže v požárním sportu. Soutěž se
konala 7. května na místním hřišti, zúčastnilo se celkem 8 družstev, z toho 5 družstev mužů, 2
družstva veteránů a 1 družstvo žen. Místní družstvo mužů se umístilo na 5. místě.
Opět jsme se účastnili Celookresních Svatofloriánských slavností, které letos proběhly 14.
května v Oticích. Celkem bylo k vidění 38 praporů. Oslavy začaly průvodem obcí s prapory do
kulturního domu, kde se konala mše svatá, po mši svaté bylo hasičům z Otic předáno
vyznamenání a stuha na hasičský prapor, pak následovalo občerstvení a volná zábava.
V příštím roce proběhnou Celookresní Svatofloriánské slavnosti u nás v Jezdkovicích, takže již
v letošním roce na schůzích plánujeme a domlouváme, co je třeba zařídit.
Poslední soutěž, které se zatím naše družstvo mužů zúčastnilo, byla netradiční soutěž
s názvem „Překonej rybník.“ Soutěž se konala 4. června v Loděnici. Na této soutěži kluci
dosáhli pohárového umístění, konkrétně obsadili krásné 3. místo.
Nakonec bych Vám za celý hasičský sbor chtěla popřát klidnou a pohodovou dovolenou,
dětem krásně prožité prázdniny a hlavně aby načerpaly síly na nový školní rok. 
Za SDH Hana Ondrášková

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny – starostka, místostarosta:
Pondělí
10:00 – 12:00 hod.
Středa
16:00 – 18:00 hod.

Úřední hodiny – účetní:
Pondělí
8:00 – 15:00 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.

LEGALIZACE PODPISU A VIDIMACE LISTIN
V době úředních hodin mají občané možnost 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.

VÝSTUPY Z CZECHPOINTU
Na obecním úřadě je zřízené kontaktní místo služby CzechPOINT. Občané mají možnost si
nechat vystavit výpis z obchodního rejstříku, z rejstříku trestů fyzických a právnických osob, z
bodového hodnocení řidičů, z katastru nemovitostí – list vlastnictví a z živnostenského
rejstříku.

PRODEJ PLYNOVÝCH LÁHVÍ PROPAN – BUTAN
2 kg láhev
10 kg láhev

112,- Kč
430,- Kč

NOVÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ
Od 12.6.2016 je přidán do obce Jezdkovice nový autobusový spoj, který jezdí pouze v
pracovní dny. Jedná se o linku č. 900248 odjezd ze Svobodných Heřmanic v 10:30 hod. přes
Bratříkovice, Hlavnici, Nový Dvůr (otáčí se u hospody u Arboreta), Jezdkovice, Stěbořice a
Zlatníky do Opavy. Z Jezdkovic odjíždí ze zastávky u restaurace v 10:50 hod.

PODANÉ ŽÁDOSTI O DOTACI V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2016
Projekty, které prošly:
1) Stavební úpravy ve 2. NP – oprava dílčí části objektu zámku Jezdkovice, poskytovatel
dotace Ministerstvo kultury ČR.
2) Oprava úžlabí krovu střechy zámku Jezdkovice – poskytovatel dotace
Moravskoslezský kraj.
3) Zpevněná plocha za hasičskou zbrojnicí v Jezdkovicích, poskytovatel dotace
Moravskoslezský kraj.

4) Pro dětí z Jezdkovic spoustu zábavy, výstavba dětského hřiště, poskytovatel dotace
Ministerstvo pro místní rozvoj.
5) Úprava povrchu a sanace bývalého šrotovníku, poskytovatel dotace Ministerstvo
kultury ČR.
6) Osazení obrubníků podél vozovky silnice III/44342 v Jezdkovicích, je realizováno
z rozpočtu obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V první polovině roku oslavili významné životní jubileum:
Leden

Jaroslava Uvírová

80 let

Květen

Marie Burdová
Jana Janošková
Viktor Vicherek
Jindřiška Šnajdrová

75 let
60 let
65 let
55 let

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

PODĚKOVÁNÍ
Firma AGROVO CZ, s.r.o., pan Vladimír Opatřil, umožnil dětem z Mateřské školy Jezdkovice,
rodičům, prarodičům a také ostatním občanům obce výlet do ZOO Ostrava.
Obecní úřad tímto panu Vladimírovi Opatřilovi děkuje za uskutečnění výletu.

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 10.12.2016.
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

