OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Únor 2017

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

TECHNICKÉ SLUŽBY OPAVA s.r.o.

PATŘÍ

do nádob
Papír

noviny, časopisy, knihy,
sešity, letáky, karton,
katalogy, telefonní seznamy,
neznečištěné papírové sáčky,
papírové ubrousky,
tetrapak - nápojový karton,
papírová lepenka,
čistý obalový papír,
kancelářský papír

NEPATŘÍ
uhlový papír / kopírák /
voskovaný papír,
papír znečištěny potravinami,
obvazy, pleny,
pergamen,
textil

Plasty
plastové obaly, polystyren,
sáčky, folie, nákupní tašky,
vymyté kelímky od jogurtů a
dalších potravin,
PET láhve od nápojů,
plastové obaly od zboží

textil,
linolea a výrobky z PVC,
novodur,
molitan, guma, kabely,
znečištěné plastové obaly
od olejů a barev,
konzervy
Sklo

láhve od nápojů,
sklo bez drátěné vložky,
barevné sklo,
skleněné střepy,
skleněné nádoby

keramika, porcelán,
kamenina, zrcadla,
žárovky, zářivky,
sklo s drátěnou vložkou,
autoskla, televizní obrazovky
Komunální odpad

zbytkový komunální odpad
jako je smetí, popel,
pevné kuchyňské odpady,
vyřazené drobné předměty po
vytřídění využitelných,
nebezpečných a objemných
složek

nebezpečný odpad
papír,
plasty,
sklo,
kovy

Bioodpad
zbytky ovoce, zeleniny, listí,
zbytky pečiva a obilovin,
travní hmota, plevel, listí,
jemné nebo drcené větve,
hobliny, piliny, nať zeleniny

komunální odpad,
živočišné zbytky,
maso, kosti, kůže,
exkrementy zvířat
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VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Do velkoobjemového odpadu patří matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky
z PVC, kočárky, křesla, gauče, autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné
plastové obaly a podobně.
Do velkoobjemového odpadu nepatří železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované
plasty, pneumatiky.
ELEKTRODPAD
Ledničky, televize a vyřazené elektrospotřebiče v kompletním stavu můžou občané zdarma
odkládat za zámkem, u šrotovníku.
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny, postřiky, oleje, barvy,
monočlánky, léčiva, absorpční činidla, fotochemikálie, pesticidy, vyřazené elektrospotřebiče
obsahující nebezpečné látky a podobně.
PNEUMATIKY
Svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zajišťuje společnost Eltma.
V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR
provozuje společnost Eltma kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele
K0001/16-PCZ, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v
České republice.
SBĚRNÁ MÍSTA VE MĚSTĚ OPAVA
Provozovatel místa zpětného
odběru:
AAA AUTO a.s.
Pneuservis ALMA PNEU s.r.o.
AZ pneu PRO CZ s.r.o.
AUTO BÁRTA s.r.o.
Auto Kelly a.s.
REPREmoto
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Auto Heller Opava
PROPARK s.r.o.
Jindřich Kreis

Ulice:
Krnovská 2597/112
Těšínská 1028/37
Polní 2963/3D
Vojanova 34
Těšínská 64
U stodol 1
Bruntálská 7
Ostravská 326/4A
Palhanecká 16

Kompletní seznam sběrných míst najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí
www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na www.eltma.cz.
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Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí
do Vaší e-mailové schránky!
Proč?
o Nebudete mít starost, jestli Vám bude včas doručena složenka.
o Vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své e-mailové
schránce, ať jste kdekoli.
o Když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle upozornění
na e-mail.
o Budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho
domova.

Kdo může tuto službu využít?
o Poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenou službu placení daně
prostřednictvím SIPO.
o Poplatník daně z nemovitých věcí –
právnická osoba, která nemá zřízenou
datovou schránku.

Jak na to?
1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí
e-mailem.
Formulář najdete na podatelnách
finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou
daňové tiskopisy.
2) Tuto žádost doručíte finančnímu úřadu, u
kterého jste poplatníkem daně
z nemovitých věcí.
Přihlášení k zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí na e-mail na zdaňovací období
roku 2017 je možné do 15. března 2017.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro
placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude
zaslána složenka.
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POZOR ZMĚNA

Úhrada vodného

Společnost Jiří LENART s.r.o. oznamuje, že vzhledem k zavedení Elektronické evidence
tržeb (EET), nebude možné platit vodné v hotovosti na obci ani na úpravně vody.
Počínaje odečtem pro občany v březnu 2017 (odečet byl proveden v únoru během výměny
vodoměrů), budou faktury všem zasílány poštou na adresu odběratele a záleží na odběrateli,
zda uhradí fakturu převodem nebo na poště.

HANDY Asistent – individuální přeprava osob
Společnost CAR CLUB s.r.o. provozuje individuální přepravu osob ekologickými
elektromobily Nissan v rámci regionu MAS Opavsko za příznivé ceny.
Jedná se o dopravu seniorů na 65 let, děti do 12 let s doprovodem a osoby s hendikepem.
Cena za přepravu je stanovena podle počtu cestujících ve voze, a zda se jedná o přepravu
v rámci Mikroregionu Hvozdnice nebo mimo Mikroregion Hvozdnice.
PŘEHLED TARIFŮ:
Počet cestujících
ve voze
1
2
3
4
Nástupní
sazba v Kč
40,- Kč

Cena na osobu v rámci
Mikroregionu Hvozdnice
40,- Kč
35,- Kč
30,- Kč
25,- Kč

Cena za
km v Kč
13,- Kč

Skupina klientů

Rozsah hodin
7:00 – 14:00
7:00 – 14:00
7:00 – 14:00
7:00 – 14:00
Rozsah hodin

Ostatní mimo
7:00 – 19:00
Mikroregion Hvozdnice

Více informací a objednávky na telefonních číslech 733 611 489 a 739 610 319.
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Plynové láhve
Společnost Primagas od 1. března zvyšuje ceny 10 kg a 2 kg plynových láhví.
Nové ceny plynových láhví budou stanoveny následovně:
o cena za PB 10 kg bude navýšena na 456,- Kč
o cena za PB 2 kg bude navýšena na 120,- Kč

Autobusové spojení
Upozornění na změna času odjezdu autobusu linky č. 248 Svobodné Heřmanice – Jezdkovice
- Opava, který jezdil v 10:50 hod. od kulturního domu. Tento autobusový spoj jezdí od
9.12.2016 až v 11:15 hod. od kulturního domu.

Oznámení Policie České Republiky
Policie České Republiky obvodní oddělení Velké Heraltice upozorňuje občany, aby
nezanechávali žádné odložené věci ve svých osobních motorových vozidlech, ani na krátkou
chvíli bez dozoru, z důvodu zvýšeného nápadu vloupání do osobních motorových vozidel.
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní oddělení
Družstevní 41
747 75 VELKÉ HERALTICE
Tel. 553 663 133
Mobil. 606 089 004

Plánované akce
Na rok 2017 plánuje obec a Sbor dobrovolných hasičů tyto akce:

Dětský karneval
Obec Jezdkovice pořádá v neděli 5. března 2017 od 14:30 hod. v kulturním domě dětský
karneval. Zábavný program zajistí od 15:00 hod. agentura Tomino.
Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné + sáček bonbonů.

Otevírání studánek
Organizace mládeže Brďo, jako již každoročně chystá akci s názvem Otevírání studánek.
Akce se uskuteční v pátek 24. března 2017.

Pálení čarodějnic
Organizace mládeže Brďo pořádá v neděli 30. dubna 2017 pálení čarodějnic.

Celookresní Svatofloriánské oslavy
Sbor dobrovolných hasičů Jezdkovice pořádá v sobotu 6. května 2017 Celookresní
Svatofloriánské oslavy. Na programu oslav bude průvod obcí, mše svatá v zámeckém parku a
hudební vystoupení hasičů z Dolních Životic.
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Den matek
Obec Jezdkovice pořádá v neděli 14. května 2017 od 14:00 hod. v kulturním domě den matek.

Benátská noc
Sbor dobrovolných hasičů uspořádá v červenci nebo srpnu benátskou noc v zámeckém parku.
Přesné datum bude upřesněno.

Hasičské zábavné odpoledne
Sbor dobrovolných hasičů uspořádá na konci srpna na místním hřišti Hasičské zábavné
odpoledne, kde si děti budou moci zahrát hry, zasoutěžit si o odměny a „Každý, kdo bude
chtít, si může vyzkoušet být dobrovolným hasičem.“

Noční hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v pátek 1. září 2017 od 20:30 hod. na místním hřišti již
VI. ročník noční hasičské soutěže „O putovní pohár starostky obce.“

Oslavy k 90tému výročí vysvěcení kaple
Obec Jezdkovice pořádá v sobotu 2. září 2017 oslavy k 90tému výročí vysvěcení obecní kaple
zasvěcené Kristu králi. K tomuto výročí bude v kapli sloužena mše svatá.

Vinobraní
V roce 2017 se vinobraní konat nebude.

Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou
Obec Jezdkovice uspořádá na začátku prosince vánoční výstavkou spojenou s mikulášskou
nadílkou. Přesné datum a téma vánoční výstavky bude upřesněno.

Dovolená MUDr. Vít Skalička
Vážení pacienti MUDr. Víta Skaličky,
v době jarních prázdnin, ve dnech 27.2. – 3.3.2017 nebude ordinace v provozu z důvodu
dovolené.
Ordinační hodiny Dr. Švába
PONDĚLÍ
10:00 – 16:00 Litultovice
ÚTERÝ
8:00 – 10:00 Litultovice
12:00 – 15:00 Jakartovice
STŘEDA
8:00 – 13:00 Litultovice
ČTVRTEK
8:00 – 10:00 Jakartovice
13:00 – 16:00 Litultovice
PÁTEK
8:00 – 11:00 Litultovice
Zastupuje Dr. Šváb v Litultovicích, popř. Jakartovicích.
Telefonní kontakt do Litultovic: 553 668 222
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Žádost VOD Stěbořice
V majetku obce Jezdkovice jsou pozemky, na kterých jsou postavené budovy VOD Stěbořice
určené k zemědělskému podnikání (bývalý vepřín, kravín a část skladu na krmiva). Tím, že je
jiný vlastník pozemku Obec Jezdkovice a jiný vlastník budovy VOD Stěbořice, tak nelze
čerpat dotace na opravy a udržování.
VOD Stěbořice proto opakovaně žádá Obec Jezdkovice o možnost směny nebo prodeje
pozemků.
Žádáme proto všechny občany obce, aby se ke směně nebo prodeji vyjádřili na anketním
lístku, který Vám byl doručen do poštovních schránek společně s tímto zpravodajem.

Anketní lístek (VZOR)
V majetku obce Jezdkovice jsou pozemky, na kterých jsou postavené budovy VOD Stěbořice
určené k zemědělskému podnikání (bývalý vepřín, kravín a část skladu na krmiva). Tím, že je
jiný vlastník pozemku Obec Jezdkovice a jiný vlastník budovy VOD Stěbořice, tak nelze
čerpat dotace na opravy a udržování.
VOD Stěbořice proto opakovaně žádá Obec Jezdkovice o možnost směny nebo prodeje
pozemků.
Žádáme proto všechny občany obce, aby se k prodeji nebo výměně vyjádřili na tomto
anketním lístku.
Souhlasím
s prodejem nebo směnou

Nesouhlasím
s prodejem nebo směnou

Váš názor označte X
Anketní lístek odevzdejte do schránky OÚ do 10. března 2017.
Vaše stanovisko bude důležité pro rozhodnutí zastupitelstva obce.
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Prodej publikací
Na obecním úřadě máte možnost si zakoupit tyto publikace: Slovník
nářečí západního Opavska a Opavštinu pro samouky.
Obě publikace vydala Matice Slezská, pobočný spolek ve Stěbořicích.
Text a ilustrace MUDr. Vít Skalička.
Případné návrhy, náměty a připomínky můžete autorovi posílat na:
o mail: vitskalicka@centrum.cz
o adresu: MUDr. Vít Skalička, Stěbořice č.p. 28, 747 51
Stěbořice.
Ceny publikací jsou následující:
o Slovník nářečí západního Opavska
o Opavština pro samouky

90,- Kč
270,- Kč

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