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Výlet Dolní Morava

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

PROJEKT VAŘÍME SPOLEČNĚ - GOTUJEMY WSPÓLNIE
Projekt Vaříme společně byl zaměřen na prohloubení čerstvě navázané spolupráce mezi obcemi
Otice, Jezdkovice, Zbyslavice a polskou gminou Olesno. Účelem projektu bylo vzájemné bližší
seznámení se s historií a tradicemi zúčastněných obcí, výměna zkušeností a navázání další
spolupráce prostřednictvím akce s názvem "Kuchařská akademie."
Projekt byl financován v rámci mikroprojektů Silesia z Euroregionu Silesia.
Projekt se uskutečnil ve dnech 3. - 4.9.2016.

Společná fotka všech zúčastněných pořízená
před Muzeem wsi Opolskej v Opole

Autobus, kterým jsme jeli

Společná fotka účastníků z Jezdkovic s partnerskou gminou Wysoka
pořízená před hasičskou zbrojnicí v gmině Wysoka

KLUB SENIORŮ
Senioři pokračují v pravidelných schůzkách, vzpomínáme,
oslavujeme narozeniny, hledáme kam zajít, co podniknout. V
uplynulém pololetí toho moc nebylo. V září se 11 seniorů
zúčastnilo projektu VAŘÍME SPOLEČNĚ - GOTUJEMY
WSPÓLNI.
Projekt Vaříme společně byl zaměřen na prohloubení čerstvě navázané spolupráce
meziobcemi Otice, Jezdkovice, Zbyslavice a polskou gminou Olesno. Účelem projektu bylo
vzájemné bližší seznámení se s historií a tradicemi zúčastněných obcí, výměna zkušeností
a navázání další spolupráce prostřednictvím akce s názvem "Kuchařská akademie." Projekt
byl financován

v rámci

mikroprojektů

Silesia

z Euroregionu

Silesia. Projekt

se uskutečnil ve dnech 3. - 4.9.2016. Akce byla zajímavá a poučná. V listopadu jsme byli
pozvání na soutěžní odpolední setkání do zámku v Litultovicích, kterého se zúčastnilo 9
seniorů a umístili jsme se na druhém místě. V pondělí 5. prosince jsme měli poslední
schůzku tohoto roku, kterou jsme si užili v hezkém prostředí vyzdobeného sálu. Za nás dříve
narozené přeji všem krásné a požehnané Vánoční svátky a do roku 2017 hodně zdraví.
Za Klub senioru Milena Krusberská

SCHOLA JEZDKOVICE
Pomalu ale jistě se chýlí rok 2016 ke svému závěru a také my se ohlížíme a hodnotíme, jak jsme
letošní rok prožily – jako schola. Začaly jsme pěkně zkraje roku. Hned 3.1.2016 jsme si zazpívaly
v kapli v Herticích při mši svaté u příležitosti diamantové svatby manželů Pavelkových.
Pravidelně jsme se scházely na zkouškách a
pak zpívaly při mších svatých v kapli
v Jezdkovicích.
Také jsme v březnu 2016 byly osloveny,
zda bychom zazpívaly při křtu svatém ve
Stěbořicích – křtily se 4 děvčátka. Na
začátku prázdnin jsme měly příležitost si
zazpívat při již 2. svatbě, konané v naší kapli
– do svazku manželského vstoupili Jan a
Dagmar Kavanovi.

Potom už jsme si užívaly prázdnin a dovolené. A pak se to stalo… Nejdříve se nám odstěhovala
Nela Šturmová. A potom nám začaly ubývat naše zpěvačky – nastávající maminky. První byla
Bára Burdová, o něco později ji následovala Jana Vicherková a dovršila to Romča Dudoková.
Trochu jsme se bály, že prořídnou naše řady, ale je tomu přesně naopak. Děvčata se po krátkém
čase vrátily i s Rozálkou a Dominičkou.
Dne 13. 11. 2016 jsme na požádání otce Klementa zpívaly v kostele v Hlavnici a potom hurá do
Stěbořic na křtiny Rozálky Vicherkové. V neděli 27.11.2016 jsme vystupovaly na adventním
koncertě v Marianum Opava pro klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením a
chráněných bydlení. Vystupovali zde také Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny a sólová
zpěvačka slečna Lebedová z Litultovic. Závěrem roku jsou naše zkoušky intenzívnější, jelikož se
připravujeme na vystoupení 13. 12. 2016 – adventní koncert v domově důchodců ve Slavkově a
také pojedeme do obce Vrchy u Fulneku, kde se na pozvání ženského pěveckého kroužku
Krákorky zúčastníme v kostele sv. Jiří akce „Česko zpívá koledy“.
Letošní vánoční koncert v kapli v Jezdkovicích se bude konat 22.12. 2016 od 17.30 hod. a bude u
nás hostovat schola z Horního Benešova.
Srdečně vás tímto zveme na tento kulturní zážitek.

Z VÁNOČNÍHO RECEPTU
Milí obyvatelé a přátelé obce Jezdkovice. K Vánocům, jak jsme je slavili v
mém rodišti, neodmyslitelně patří „kapustnica“ (v překladu kyselice). Vánoční
kapustnica chutnala speciálně, protože se do ní dávaly sušené švestky a
sušené hřiby – praváky. Uznáte sami, vysušit švestky je pro každého
hospodáře velký nesmysl, protože o to méně bude slivovice. Ale švestky do
vánoční kapustnice patří. A praváky - ty jsou zase vzácným výsledkem
trpělivého hledání a objevování. Myslím, že předkové do tohoto zvyku uložili
jisté znamení k správnému uchopení Vánoc.
Švestky – k prožití Vánoc patří ten obrovský Boží „nesmysl“, když svému Synovi dovolí
zřeknout se božských výsad a rodí se jako dítě jménem Ježíš v chudobě Betléma. Tkví v tom
nesmírné zřeknutí se možností, které měl jako Bůh. Vnímám jako důležité pro rodiny, aby se
v dnešní době až „nemožných“ možností uměli některých z nich „nesmyslně“ zřeknout. Kvůli
budování rodinných vztahů.
Sušené praváky: Trpělivě hledat to vzácné, čím udělat radost blízkým. Tady nejde jen o
výběr dárku, který potěší. Mnohem častěji, než jenom jednou pod vánočním stromkem,

hledat jak těm nejbližším v rodině říci, že je máme rádi. Ono totiž nestačí milovat, je moc
důležité, aby věděli, že jsou milovaní.
otec Klement Rečlo

SDH JEZDKOVICE
Je tady čas předvánoční a s tím je spojeno druhé vydání místního
zpravodaje. Chtěla bych vám tedy říct pár slov o činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Jezdkovice. Co se ve druhém pololetí roku 2016
stalo, konalo a co nás čeká začátkem roku příštího.
Dne 13. srpna jsme pořádali Benátskou noc. Hrála skupina Duo White, která hrála výborně, bylo
co pít i jíst. Myslím si, že se akce vydařila a všichni se dobře bavili. Jediné co se mi osobně na
akci nelíbilo, byla velice nízká účast jak z řad SDH, tak i občanů obce.
Dne 27. srpna jsme pořádali akci s názvem Hasičské zábavné odpoledne s ukázkou požárního
útoku aneb „Každý, kdo bude chtít, si může vyzkoušet být dobrovolným hasičem.“ Pro děti byly
připraveny různé hry, za které dostávaly odměny. Ukázku požárního útoku předvedli děti
z Hlavnice a místní družstvo mužů. Provedení požárního útoku si vyzkoušeli také dobrovolníci
z řad diváků, a to družstvo dětí, žen a mužů. Účast na této akci nebyla moc vysoká, ale i přesto
se všichni dobře bavili a akce se vydařila.
Dne 2. září jsme pořádali V. ročník již tradiční noční soutěže „O putovní pohár starostky obce.“
Soutěže se zúčastnilo 10 družstev, z toho 2 družstva žen, 7 družstvem mužů a 1 družstvo
veteránů. Místní družstvo mužů se umístilo na místě 10tém.
Další soutěže, kterou se družstvo mužů ve druhém pololetí roku zúčastnilo, byla netradiční
soutěž s názvem „Překonej rybník,“ která se konala v červenci v Jamnici.
Nyní nastal čas se pomalu připravovat na další sezónu soutěží, a to jak fyzicky tak i psychicky.
Závěrem bych vám chtěla všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
hodně štěstí, lásky a zdraví.
A na úplný závěr ještě pozvánka pro všechny členy Sboru dobrovolných hasičů na Výroční
valnou hromadu, která se uskuteční dne 13. ledna 2017, v 18:30 hod., v Kulturním domě.
Za SDH Hana Ondrášková

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Jak už jste si určitě všichni všimli, od 1.1.2016 je v knihovně nová
knihovnice a také nová půjčovní doba.
Aby těch novinek nebylo málo, od poloviny října provozujeme v naší knihovně novou službu,
konkrétně se jedná o službu „Obalování knih a učebnic“. Služba je zdarma a stačí jen v půjčovní
době donést knihy nebo učebnice, které chcete obalit a pak se domluvit, kdy si obalené knihy
můžete přijít vyzvednout. Obalit knihy se dá i na počkání pokud zrovna v knihovně nebudou
čtenáři.
I nadále můžete využívat Meziknihovní výpůjční službu, kdy si prostřednictvím této službu
můžete půjčit jakoukoliv knihu, kterou v naší knihovně nemáme. A co pro to udělat? Stačí znát
název či autora knihy, přijít v půjčovní době do knihovny a nahlásit mi to, knihu následně
objednám a v co nejbližší době také přivezu z Místní knihovny Pavla Křížkovského
v Holasovicích.
Stále prosím občany o spolupráci ohledně historie naší místní knihovny. Pokud tedy víte něco
z historie knihovny, např. kde v minulosti knihovna sídlila, kdo byl knihovníkem či knihovnicí,
kolik bylo v knihovně svazků, atd. Prosím o sepsání a vhození do obecní schránky, předání
osobně v knihovně v půjčovní době. Můžete také využít mail knihovny:
knihovna@jezdkovice.cz, facebookovou stránku knihovny:
facebook.com/knihovnajezdkovice nebo mi to říct osobně při návštěvě knihovny v půjčovní
době. Budu ráda za jakoukoliv zmínku z historie.
Na závěr bych chtěla poděkovat, že v dnešní době internetu a elektronických čteček knih máte
stále zájem i o knihy v papírové podobě a do knihovny vás chodí čím dál víc 
Také bych vám chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků, pod stromečkem až najdete
nějakou tu knížku a do nového roku hlavně hodně štěstí, lásky a zdraví.
Za knihovnu Hana Ondrášková

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
S koncem roku přichází také doba bilancování, hodnotíme, co se
povedlo a také nepovedlo. Za mateřskou školu musím říct, že se nám
povedlo mnoho. V prvé řadě jsme pro tento školní rok opět naplnili
celkovou kapacitu MŠ, máme zapsáno 23 dětí, a jelikož z tohoto počtu
dětí je 7 dětí dvouletých a jedno dítě integrované, bylo nutné posílit personál MŠ o asistenta
pedagoga a chůvu pro pomoc při péči o dvouleté děti. Podařilo se nám získat finanční
prostředky na pozici chůvy z projektu vyhlášeného MŠMT a pozici asistenta pedagoga nám
zafinancoval Moravskoslezský kraj, čímž jsme nemuseli zatížit finanční rozpočet obce. Od
začátku roku jsme již absolvovali s dětmi několik akcí, které se uskutečnily především v MŠ.
Přijely za námi divadla s pohádkou, členové spolku Rozchodník s environmentálním programem
aj. Jednou z největších akcí, která se uskutečnila v novém školním roce na půdě školy, bylo
podzimní „Uspávání broučků“. Na tuto akci byly pozvány všechny děti obce, škola se zaplnila a
organizace BRĎO nám zahrála krásnou pohádku o broučcích a tím navodila tu správnou
atmosféru, abychom mohli broučky za znění hudby a světel lampiónů, vyprovodit a nakonec
taky

uspat

pomocí

písničky

dětí

v zámeckém parku. Akce se velice
vydařila a touto cestou bych ještě
jednou chtěla poděkovat organizaci
BRĎO a všem, kteří se na přípravě této akce podíleli.
Zapojili jsme se do několika soutěží a dokonce v soutěži „ Rytíř z nosu“ jsme se umístili na
krásném 6. místě a získali jsme pro děti věcnou cenu.
Poděkování patří Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem a především hlasováním na
stránkách soutěže podpořili naší MŠ a přidělili hlas. Stále jsme zapojeni do soutěže
DOMESTOS PRO ŠKOLY, s dětmi plníme úkoly a Vy všichni můžete přidělovat těmto
splněným úkolům body na těchto internetových stránkách http://www.domestosproskoly.cz/ . Již
ve dvou předchozích letech se nám podařilo vyhrát, čisticí prostředky značky Domestos na celý
rok. Budeme rádi, pokud budete hlasovat pro naší MŠ a pomůžete nám opět dosáhnout na
výhru. Stále jsme také zapojeni do dlouhodobého projektu Recyklohraní. Sbíráme vybité
baterie, prázdné tonery do tiskáren a drobné elektrospotřebiče. Výměnou za tento „odpad“
získávají děti na účet body a ty můžeme směnit za dárky, třeba na dětský den, jak tomu bylo i
v loni.
V letošním školním roce mateřská škola uspořádala v rámci obecní Vánoční výstavy, prodejní
výstavku prací dětí, zaměstnanců MŠ a rodičů dětí. Děkuji rodičům a zaměstnancům MŠ, kteří
přípravě této výstavky věnovali spoustu času a osobního volna, především však pí. Vlastě

Kaperové a pí. Vítkové, za ochotu tyto výrobky prodávat a také obci Jezdkovice za umožnění
této výstavky. Potěšilo nás, že se výrobky líbily a jen malou část z nich jsme přivezli zpět do
MŠ. Výtěžek z výstavky bude použit ve prospěch mateřské školy.
V roce 2017 nás čeká spousta akcí s dětmi, jejich rodiči a širokou veřejností. O všech těchto
akcích budete informováni na webových stránkách školy - http://msjezdkovice.webnode.cz/
Chceme poděkovat za přízeň, podporu a spolupráci:


zastupitelstvu obce Jezdkovice;



firmě ReSpol s.r.o. která se rozhodla poskytnout finanční dar MŠ ve výši 2 000 Kč;



zaměstnancům obce, kteří se starají o údržbu školní zahrady;



všem, kteří přispěli ke zlepšení materiálních podmínek MŠ;



zákonným zástupcům dětí, jejich rodinným příslušníkům;



všem ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem podporují naší MŠ.

Konec roku se nezadržitelně blíží, opět jsou tu Vánoce, pro děti čas splněných přání a pro nás
ať jsou to chvíle radosti a pohody strávené s těmi nejbližšími.
Za tým zaměstnanců mateřské školy Vám všem přeji krásné a pohodové Vánoce, plné
štědrosti, lásky a klidu a v novém roce hodně štěstí, neboť ten kdo ho má, má vlastně vše.
Bc. Hana Palyzová, ředitelka MŠ

BRĎO
Organizace BRĎO je v naší obci už řadu let. Dalo by se říct, že je její
neodmyslitelnou součástí. Možná i vy dospělí rádi vzpomínáte na
dobu, kdy jste byli malí, chodili do klubovny, hráli hry, jezdili na
tábor… Teď se těchto aktivit účastní vaše děti.
A vaše dospělé děti už berou na akce Brďa své malé děti.
Také v druhé polovině letošního roku jsme pořádali akce pro děti. Nejdříve to byl letní tábor u
rybníka v Sádku. Zamilovali jsme si toto místo. Máme tady pěkné zázemí a pomoc a oporu
v občanech Sádku. Letos to byl námořnický tábor. Děti i dospělí se jaksepatří připravili.
Námořnická trička, kapitánské čepice, pirátské převleky, lodní kuchař a také mořská panna.

Počasí nám přálo. Malé přeháňky námořníky nemohly nijak odradit od společné plavby.

Užili jsme si spoustu zábavy, her, vytvořili jsme koláž mořského světa, měli jsme klouzačku
do rybníka, povozili jsme se na koních (děkujeme Jirkovi Šnajdrovi), batikovali jsme… a
strašně rychle nám to uteklo.
Proto už jsme se těšili koncem prázdnin (22.-23.8.2016) na Střelnici. Tyto 2 dny jsme si užili
plnými doušky. Počasí bylo pěkné. Hráli jsme naše oblíbené hry. Večer jsme opékali
špekáčky a samozřejmě nemohla chybět večer schovávaná.
V sobotu 27.8.2016 se konalo na místním hřišti hasičské zábavné odpoledne. Akce
pořádaná pro děti i pro dospělé. Byla připravena soutěžní stanoviště, na kterých děti plnily
úkoly a byly za splnění úkolu odměňovány. Pořádaly se hasičské útoky – každý si to mohl
zkusit – děti, ženy, muži. Ukázku hasičského útoku nám předvedly také hostující děti sboru
dobrovolných hasičů z Hlavnice. Počasí nám přálo, takže jsme si to mohli pořádně užít.
V září jsme se jako každoročně vydali v pondělí po životském karmaši na kolotoče. Bohužel
počasí nám nepřálo. Bylo zataženo. Občas mrholilo. Kolotoče už to balily, takže jsme se
neměli na čem povozit. To nás trochu mrzelo. Ale zkažené odpoledne to rozhodně nebylo.
Rozhodli jsme se, že se na chvilku ohřejeme v hospůdce v lesíku v Dolních Životicích. A pak
jsme šli zpátky domů kaštanovou alejí a sbírali kaštany. Letos jich bylo dost.

Také letos jsme se vydali na
výlet retro autobusem pana
Jendy Trlicy. Náš cíl
28.9.2016 zněl cesta do oblak
Dolní Moravy. Zúčastnit se
výletu mohli jen pasažéři
s platnou sváteční zpáteční
jízdenkou.
V listopadu jsme si na žádost
paní ředitelky Palyzové
připravili krátký program u
příležitosti akce, kterou
pořádala mateřská škola.
V odpoledních hodinách 8.11.2016 jsme se sešli v MŠ a zahráli dětem a všem přítomným
krátkou pohádku o uspávání broučků. Děti pak v doprovodu rodičů šly cestičkou značenou
lampičkami do parku, kde své broučky uložili ke spánku.

Poslední akcí, které jsme se letos zúčastnili, byla vánoční výstavka a Mikulášká nadílka.
Každý, kdo jsme přinesli udělaný dárek, přání nebo svícen, jsme dostali odměnu. Naše
výrobky byly na výstavce. Hlasovalo se a tři nejlepší byli ještě dále odměněni. Také jsme
tvořili ozdoby na vánoční strom a stromek. Pěkně jsme stromky ozdobili a pak už jsme čekali

na Mikuláše. Všechny přítomné děti odměnil. Celé odpoledne jsme ochutnávali dobroty ze
švédského stolu. A večer jsme si zazpívali koledy a další písničky.
Teď už zbývá jen vánoční večírek a pak se budeme těšit na akce pořádané v roce 2017.

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ FARÁŘE ZBIGNIEWA CZENDLIKA
Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:
Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,
oslům, aby nebyli paličatí a tupí,
ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,
pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako vypadají,
andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,
králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě
a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.
Zbigniew Czendlik, farář

DOSTUPNOST INFORMACÍ OBČANŮM OBCE JEZDKOVICE
Pro vaši dostatečnou informovanost prosím sledujte:
-

vývěsní tabule na letáky a plakáty (1. před zámkem, 2. v horní části obce za rodinným
domem Terberových)

-

Prosklená úřední deska na zdi zámku u vstupu do zámku

-

Místní rozhlas

-

Webové stránky obce - http://www.jezdkovice.cz/ - Aktuality

-

Webové stránky MŠ - http://msjezdkovice.webnode.cz/

-

Vývěsní tabule před kanceláří obecního úřadu

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny – starostka, místostarosta:

Úřední hodiny – účetní:

Pondělí

10:00 – 12:00 hod.

Pondělí

8:00 – 15:00 hod.

Středa

16:00 – 18:00 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

112,- Kč

10 kg láhev

430,- Kč

MÍSTNÍ POPLATKY
Dne 1.1.2017 vstupují v platnost tyto obecně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2016 ze dne 8.12.2016 - místní poplatek ze psů
-

Místní poplatek ze psů zůstává ve výši 150,- Kč za 1. a každého dalšího psa

OZV č. 2/2016 ze dne 8.12.2016 - místní poplatek za komunální odpad
-

Místní poplatek za odpady pro rok 2017 činí 480,- Kč / osoba. Propočtené

dle skutečných nákladů za rok 2015 za sběr a svoz odpadů děleno počtem osob a
počtem staveb určených k individuální rekreaci.
Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to nejpozději do 30.4. a 30.11. příslušného
kalendářního roku.
Celé znění obecně závazných vyhlášek najdete na webových stránkách obce na adrese:
http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky/

Prosíme občany, kteří ještě neuhradili místní poplatky – ze psů,
za odpady, aby tak učinili v době úředních hodin v kanceláři obecního
úřadu, případně zaslali poplatek na bankovní účet obce Jezdkovice - č.ú.:
1842756319/0800, Česká spořitelna, a.s., Opava.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ZDRAVÁ ZÁDA - NABÍDKA REHABILITAČNÍHO CVIČENÍ
Od 3.1.2017, každé úterý v 19:00 hod., v kulturním domě v Jezdkovicích – cvičení pro všechny
generace – rehabilitační cvičení na záda – ZDRAVÁ ZÁDA, pod vedením Pavla Pruska. 10 lekcí
za 650,- Kč. Je nutné se závazně přihlásit Katce Kupkové, tel.: 776 242 354, platba předem.

PROVOZ ORDINACE O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
MUDr. Vít Skalička
Ordinace bude zajištěna všechny pracovní dny v těchto
ordinačních dobách:
Pátek 23.12.
Stěbořice

7:30 – 10:30

D. Životice

11:00 – 13:00

Úterý 27.12.
D. Životice

7:30 – 10:30

Středa 28.12.
Stěbořice

7:30 – 10:30

Čtvrtek 29.12.
V. Heraltice

7:30 – 10:30

Pátek 30.12.
Stěbořice

7:30 – 9:30

D. Životice

10:30 – 12:00

Od 2.1. do 5.1.2017 ordinace jako obvykle. Ve středu 4.1.2017 bude odpolední ordinace
v Dolních Životicích.
V pátek 6.1.2017 dovolená – zastupuje
MUDr. Šváb v Litultovicích, v 8-11 hod., tel.: 553 668 222,
MUDr. Rohovská ve Slavkově, v 11-13 hod., tel.:553 653 080.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
V sobotu 18.2.2017 se od 11 hodiny bude konat tradiční konec masopustu s průvodem po
obci.

POZVÁNKA NA ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKU
Zveme Vás na zdravotní přednášku o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti
pohybového aparátu člověka. Přednáška se bude konat v úterý 3.1.2017 v 17:00 hod.,
v kulturním domě v Jezdkovicích. Přednáší lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur,
spolupracovník farmacie Biomedika Praha. S sebou tužku a papír na poznámky a dobrou
náladu. Přednáška je zdarma.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Jako tradičně proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, která se bude konat stejně jako
v předchozích letech v pátek 6. 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.

INFORMOVÁNÍ OBČANŮ O VLOUPÁNÍ DO VOZIDEL
Policie ČR OOP V. Heraltice v současné době prověřuje několik oznámení souvisejících
s vloupáním do vozidel zaparkovaných před mateřskými školami, základními školami a obecními
úřady. Žádáme občany, aby nenechávali volně odložené věci ve vozidlech, na sedadlech apod.,
a aby byly ostražití na své věci.
Police ČR obvodní oddělení Velké Heraltice

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH JEZDKOVICE
Zveme všechny členy Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice na Výroční valnou hromadu,
která se bude konat v pátek 13.1.2017 v 18:30 hod., v kulturním domě. S sebou členský
průkaz a 150,- Kč na platbu členského příspěvku.

PLES SENIORŮ
Klub seniorů Jezdkovice zve všechny občany, rodinu a přátele na společenský ples, který se
bude konat v sobotu 21.1.2017 v 19:00 hod., v kulturním domě. Hraje živá hudba pod
názvem Porubek.

MIKROREGION HVOZDNICE
Závěrečná zpráva a vyúčtování objednané dopravy v závazku veřejné služby na trati Opava
východ – Svobodné Heřmanice v roce 2016.
V sezóně 2016 (měsíce červen – září) zajistila společnost Railway Capital a.s. již třetím
rokem osobní železniční dopravu v závazku veřejné služby na trati Opava východ –
Svobodné Heřmanice dle objednávky a schváleného jízdního řádu. Pro službu se vžil pojem
Hvozdnický expres.
Spoje přepravily za sezónu celkem 6 925 (vloni 5 445) platících cestujících (tedy kromě dětí
do 6 let), jízdné dosáhlo 98 545,- Kč (vloni 81 394,- Kč).

NOVINKY VE SBĚRU SPOTŘEBIČŮ – MOBILNÍ SVOZ
Takzvaná elektronovela přinesla některé důležité změny týkajících se i měst a obcí.
Nově smí přebírat elektrozařízení nebo elektroodpady jen místo zpětného odběru vytvořené
jejich výrobcem, dále prodejce elektrozařízení nebo osoba oprávněná ke zpracování (ne ke
sběru) elektroodpadů ve své provozovně.
Obce ani svozové firmy mezi těmito subjekty vyjmenovány nejsou a ani nejsou považovány za
držitele, jejichž povinnost je odevzdat buď na místo zpětného odběru, nebo přímo zpracovateli.
Držitelem je občan, který tuto povinnost musí splnit a obec mu to může umožnit tím, že zřídí
místo zpětného odběru, za které se považuje i mobilní svoz, pokud je k němu uzavřena písemná
dohoda s výrobcem nebo provozovatelem kolektivního systému.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu (velké
domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče,
elektrické nástroje a nářadí).

RÁDA BYCH VÁS SEZNÁMILA S TÍM, CO SE U NÁS V TOMTO
ROCE ZMĚNILO, CO SE PODAŘILO NEBO NEPODAŘILO.
Realizované projekty v roce 2016.
„Stavební úpravy ve 2. NP zámku“. Během realizace došlo k zazdívce otvoru dveří a
k otevření původního zazděného otvoru pro osazení dřevěných dvoukřídlových kazetových
dveří masiv dub, profilace dle dvokřídlových dveří, které se nacházejí v právem křídle zámku.
Došlo k vysprávce omítek vápennoštukových, k vybouraní škvarobetonové podlahy a
osazení podlahy nové fošnové 300/40mm, materiál dub.
Dotace byla poskytnuta Ministerstvem kultury České republiky ve výši 100 000,- Kč,
spoluúčast obce ve výši 139 545,- Kč. Celkové náklady 239 545,- Kč.
„Zpevněná plocha za hasičskou zbrojnicí v Jezdkovicích“. Provedlo se zhutnění
konstrukční pláně, k provedení podkladních vrstev zpevněné plochy, k osazení betonových
obrubníků. Byla provedena pokládka krytu zpevněné plochy z betonové zatravňovací dlažby
o rozměrech 600/400 mm tl. 80 mm Provedlo se odvodnění zpevněné plochy, které je
řešeno krytem ze zatravňovací betonové dlažby, která umožňuje vsakování dešťových vod.
Zpevněná plocha slouží k odstavování aut pro rodiče a prarodiče dětí navštěvující místní
mateřskou školu a současně se vytvořila parkovací plocha pro Sbor dobrovolných hasičů.
Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 104 464,- Kč,
spoluúčast obce ve výši 69 730,- Kč. Celkové náklady 174 194,- Kč.
„Pro dětí z Jezdkovic spoustu zábavy“. V rámci projektu bude vybudováno zázemí pro
děti a mládež, aby měly v obci prostor k trávení volného času. Projektem chceme dětem
umožnit, aby se přímo účastnily vybudování hřiště,
Cílem je nejen vytvoření kreativní a smysluplné činnosti pro děti z obce, ale také podpora
jejich ztotožnění s hřištěm. Došlo k sejmutí ornice odkopávkám a přemístěni sutin a zeminy k
osazení betonových palisád. K novým dětským prvkům patřit věž s tobogánem, skluzavkou a
houpačkou, pružinové houpadlo, kolotoč se sedáky, vahadlová houpačka, prolézačka ve
tvaru housenky a lavičky 4 ks. Dětské hřiště mohou dětí navštěvovat sami, tak i s
doprovodem rodičů. Věková kategorie 2 - 12 let.
Dotace byla poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 275 246,- Kč, spoluúčast
obce ve výši 263 105,- Kč. Celkové náklady 538 351,- Kč.
„Oprava úžlabí krovu střechy zámku Jezdkovice“. Během realizace projektu se nejdříve
odkryla střešní krytina, rozebralo se bednění. Napadené dřevěné prvky úžlabí byly
odstraněny cca 1 m od viditelného napadení (vazný trám, úžlabní krokev, námětky,
pozednice). Byla vysáta a vyčištěna koruna zdiva, došlo k její impregnaci fungicidně
insekticidními prostředky. Nové prvky jsou shodných dimenzí s prvky původního krovu.
Veškeré napadené dřevo a nečistoty způsobené při opravě byly z krovu vyklizeny, prostor
byl vysát. Římsa byla dozděna, omítnuta a natřena. Došlo k opravě rohu žlabů, oplechovaní
okapů, montáž háků
Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 52 208, - Kč, spoluúčast
obce ve výši 52 208,- Kč. Celkové náklady 104 416,- Kč.
„Odvedení povrchových vod od objektu zámku“. Povrchové vody byly od západní části
objektu svedeny kanalizačním potrubím z PVC do jednotné kanalizace. Bylo provedeno
sanování základového zdiva objektu, pokládka drenáže, svedení svodu do kanalizace,
položení žulové obruby, předlažba ze žulových kostek.
Dotace byla poskytnuta z Ministerstva kultury ČR ve výši 312 759,50, - Kč, spoluúčast obce
0,- Kč. Celkové náklady 312 759,50,- Kč.

„Úprava povrchu a sanace bývalého šrotovníku“. Stav prací na stavbě: jsou odstraněny
novodobé podlahové vrstvy přičemž byla při jižní zdi odkryta původní studna s kamennou
vyzdívkou, dále jsou otlučeny vnitřní omítky v rozsahu sanace a je zčásti provedeno odstranění
druhotných dozdívek vnitřního líce zdiva.
Při otloukání omítek bylo zjištěno, že novodobé
dozdívky (provedené vesměs na maltu o vysoké pevnosti), jsou odděleny od původního zdiva
sparami a prasklinami a tedy s ním nespolupůsobí. Mimo to se ve spodní části (cca do v. 1,5 m)
za nimi vyskytuje původní zdivo z drolících se cihel, degradovaných dlouhodobou vysokou
vlhkostí a mrazovými cykly. Bylo dohodnuto, že se provede podstojkování kritických míst,
opatrné postupné odstraňování nesoudržného cihelného zdiva a jeho neprodlené nahrazování
v místech soustředěného zatížení zdiva.
Dotace je dvouletá, poskytnuta z Ministerstva kultury ČR ve výši 801 038,50, - Kč, spoluúčast
obce 0,- Kč. Celkové náklady asi budou 801 038,50,- Kč
„Osazení obrubníků podél vozovky silnice III/44342 v Jezdkovicích“. Stavba řešila osazení
nových silničních obrubníků v celkové délce 110 m podél levého okraje vozovky silnice
III/44342 ve směru na Nový Dvůr. Nové betonové silniční
obrubníky 15/25 cm byly osazovány podél okraje stávajícího asfaltového krytu vozovky v úrovni
+12 cm nad přilehlým povrchem. Ve stávajících sjezdech byly osazeny betonové obrubníky
15/15 cm se zaoblenou nájezdovou hranou nad přilehlým povrchem vozovky. Došlo k osazení 2
ks nových uličních vpustí.
Realizace obrub byla z rozpočtu obce ve výši 183 282,- Kč

JAK A PROČ ODSTRAŇOVAT JMELÍ?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně rozšířilo na územní
Moravskoslezského kraje a způsobuje usychání a umírání stromů.
Jmelí je stálezelený keřík, jehož větve tvoří husté polokulovité trsy
dorůstající průměru až 100 cm. Bílé plody, které jsou mírně toxické, rostou na samičích
trsech. Samčí trsy jsou charakteristické zlatavým zbarvením lístků. Jmelí je typickým
parazitem, který svému hostiteli – dřevině – odebírá důležité minerální látky, ale je sám
schopen fotosyntézy. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé sazenice
v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30-40 let.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu nadměrného
odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí, zasychání vrcholů
stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelí se obracíme na vlastníky,
kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění jeho šíření pokusili
eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
-

provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací zabránit
dalšímu šíření

-

odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamování se nezabrání jeho dalšímu
šíření)

-

podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem

-

v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin,
pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy), tyto
přednostně ošetřovat

Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení a
zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve druhé polovině roku oslavili významné životní jubileum:
Červenec

Božena Pavelková

60 let

Srpen

Pavel Paníček

55 let

Září

Václav Salich

80 let

Zdislava Šelderová

70 let

Jana Hermanová

55 let

Říjen

Anna Steuerová

70 let

Listopad

Marie Krőmrová

65 let

Ludmila Vicherková

65 let

Viktor Malchárek

65 let

Ing. Antonín Krusberský

75 let

Prosinec

Nejstarší občané obce: Bohumila Haasová
Anastázie Kirschnerová
Rýž Jan
Antonín Salzmann
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 panu Trlicovi. Za vánoční
stromky zajištěné do mateřské školy děkujeme manželům Malchárkovým.
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

