OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Červenec 2017

Svatofloriánské oslavy

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

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Je tady červenec a s ním přichází čas zhodnotit činnost Sboru dobrovolných
hasičů Jezdkovice za uplynulý půlrok.
Hned začátkem roku, dne 13.1.2017 jsme se sešli v kulturním domě na výroční
valné hromadě abychom zhodnotili činnost sboru za uplynulý rok, předali si informace ze
schůzí konaných během roku 2016, dozvěděli se informace o hospodaření za uplynulý rok, stav
hotovosti k 31.12.2016 a schválili jsme ukončení členství jednoho člena sboru. Hlavním bodem
výroční valné hromady bylo plánování oslav sv. Floriána.
Dne 6.5.2017 jsme uspořádali 21. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu
Opava. Přítomno bylo celkem 34 sborů s prapory mezi, kterými nechyběli ani zástupci polského
partnera z gminy Wysoka. Oslavy začaly průvodem obcí, následovala mše svatá sloužena
v zámeckém parku za patrona hasičů sv. Floriána. Po mši svaté byl slavnostní oběd pro
polského partnera, hosty a všechny přítomné z řad místních občanů. Po obědě následovala
volná zábava za doprovodu dechové kapely SDH Dolní Životice. Pro pobavení hostů byla dále
připravena ukázka požárního útoku. Akce se vydařila, počasí nám vyšlo, všichni přítomni hosté
se dobře bavili. Slyšeli jsme také hodně chvály od přítomných hostů, že takhle vydařené oslavy
sv. Floriána ještě nikdy nezažili.
Soutěže, kterých jsme se zúčastnili, byly pouze dvě. A to dne 1.5.2017 v Hlavnici, kde proběhl
Memoriál Rostislava Tesaře a dne 13.5.2017 v Mladecku, kde proběhla okrsková soutěž. Obou
soutěží se zúčastnilo družstvo mužů a ani z jedné ze soutěží si pohár bohužel nedovezli. Snad
se jim to podaří na některé ze soutěží, které se budou konat v průběhu léta.
Nyní nastal čas plánovat noční soutěž „O putovní pohár starostky obce,“ benátskou noc a
hasičské zábavné odpoledne pro děti. O termínech akcí budete včas informováni.
Závěrem bych vám za celý sbor dobrovolných hasičů chtěla popřát příjemnou dovolenou, ať už
jí strávíte doma nebo v zahraničí a dětem mnoho úspěchů v novém školním roce 

za SDH Hana Ondrášková
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KLUB SENIORŮ
Senioři zahájili tento rok pravidelně, jako již několik let, intenzivními
přípravami na ples, který se konal 21. ledna 2017. Vše se podařilo zdárně
zajistit a ples se opět vydařil. Velký úspěch mělo vystoupení Akvabel.
V lednu jsme využili 30% slevy pro seniory v divadle na představení opery Carmen, kterého se
zúčastnilo 15 seniorů.
Naše schůzky jsou pravidelně každé druhé pondělí v měsíci a znovu vyzýváme všechny seniory
z obce - přijďte mezi nás.
za Klub seniorů Milena Krusberská

SCHOLA

Tak jako škola ztichne, když se rozdá vysvědčení poslední školní den, tak také naše kaple
ztichla po poslední mši svaté v prvním pololetí roku 2017 sloužené v sobotu 24. 6. 2017 za
zesnulého otce Jožku Motyku. Nebude však dřímat dlouho, už v sobotu 8. července 2017 se
rozezní v naší kapli tóny svatebních písní, kde si své „Ano“ řeknou Monika Havrlantová a
Tomáš Kreuzberger. A schola bude při tom také. Ale ještě před touto svatbou budeme tentýž
den zpívat na svatbě ve Stěbořicích.
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První pololetí roku 2017 jsme pilně trénovaly a zpívaly při mších svatých.
Děkujeme paní Aničce Lázničkové a také Patriku Poledníkovi za doprovod na varhany.
Překročily jsme také hranice obce a zpívaly v kostele ve Stěbořicích, a to v neděli 26. 2. 2017
při křtinách Dominičky Dudokové a Kamilky Burdové. Dále pak v sobotu 17. 6. 2017 při
svatebním obřadu. Byl to krásný zážitek. Kostel už byl slavnostně vyzdobený na nedělní
Slavnost těla a krve Páně – břízami a květinami.
Velkou pěveckou událostí scholy v prvním pololetí roku 2017 byly Svatofloriánské oslavy
konané v sobotu 6. května 2017. Na tuto událost jsme se pečlivě připravovaly. Mše svatá byla
sloužena v parku. Počasí nám přálo a díky dokonalému ozvučení v parku (Karlem Volfem) vše
krásně znělo. Ještě odpoledne jsme si zazpívaly v Arboretu Nový Dvůr společně s ženským
pěveckým kroužkem Krákorky z obce Vrchy u Fulneku, které přijaly naše pozvání a připravily
si pásmo lidových písní.
Dříve než Vám všem popřeji pohodové a slunečné léto, chtěla bych poděkovat všem zpěvačkám
ve schole za jejich píli, chuť a radost, s jakou zpívají. Marušce Rýžové za její ochotu, pečlivost
a trpělivost, s jakou vede naši scholu. Děkujeme paní Helence Malé, která nás při vystoupeních
ochotně doprovází na varhany. Paní Aničce Vicherkové za krásný doprovod na housle a Monice
Kaperové za ladné tóny kytary. Také otci Klementovi za povzbudivá a pochvalná slova. A
v neposlední řadě také paní Ludmile Vicherkové a dalším spoluobčanům za sladké odměny.
za scholu Pavlína Kaperová

BRĎO
Nový rok začal tradičně Tříkrálovou sbírkou pro Charitu Opava. Letos jsme měli opravdu těžké
podmínky: účastníků bylo málo a mrzlo, až praštělo. Ale my jsme to zvládli a za odměnu jsme
se potom zahřáli u tety Jany. Jako poděkování za koledování jsme se v únoru zúčastnili bruslení
na zimním stadionu v Opavě.
Během zimy jsme se scházeli v klubovně, abychom si spolu zahráli hry a užili si nějakou
legraci.
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Další akcí byl dětský karneval, na kterém
jsme nemohli chybět. Zábavu zajišťovala
již osvědčená agentura Tomino. Her se
účastnili malí i velcí a všichni si to moc
užili.

Na konci března jsme se vydali na
otvírání studánek. Letošní účast byla
opravdu bídná – jenom dvě děti a
hrstka místních věrných účastníků.
Jako tradičně jsme cestu ke studánce
u novodvorské přehrady pojali jako
šipkovanou. První skupinka chystala
trasu s úkoly a druhá skupina potom
poznávala jarní květiny, trefovala
šiškami strom a vymýšlela písničku.
Až jsme se všichni sešli u studánky a
slavnostně ji odemkli, následovalo
smažení vajíček a hraní her.
Poslední dubnový den už tradičně probíhá v naší obci slet čarodějnic. Pro děti byla připravená
opičí dráha na koštěti, možnost vyrobit si malou čarodějnici, různé další hry a spousta
sladkých i slaných dobrot. I přes malou účast jsme si to ale užili.
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8. května jsme se vypravili autobusem na výlet do Kružberku. Počasí nám přálo a tak jsme si
užili procházku k Bílé Holubici, navštívili Imaginárium břidlice a pak se vrátili po naučné
stezce dědictví břidlice zpět na autobus do Kružberku.

Druhá neděle v květnu patří všem maminkám a babičkám, kde jsme při oslavě Dne matek
vystupovali s naším programem. Sice bylo opravdu náročné něco vymyslet, nacvičit a hlavně
sehnat děti, ale naštěstí jsme to zvládli a předvedli muzikál Červená karkulka.
5. června jsme se pěšky vydali do Arboreta, abychom oslavili Den dětí. Podívali jsme se na
motýlky, nakrmili věčně hladové kozy a užili si procházku rozkvetlým parkem.
Školní rok jsme ukončili na Sluníčkovém odpoledni v Jaktaři, pořádaném Charitou.
A teď se už všichni těšíme na prázdniny a poslední červencový týden, kdy se utáboříme u
rybníka v Sádku.
Za Brďo Vám přeji příjemně strávené dny volna plné sluníčka a radosti.
za BRĎO Monika Kaperová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Prázdniny, léto, dovolená, voda - to vše a ještě mnoho dalšího Vás jistě napadne, když
se řekne konec školního roku. V mateřské škole konec školního roku už taky klepe na dveře a
my se i s Vámi chceme ohlédnout za vším, co se v druhém pololetí školního roku událo.
Jak jsme Vás již informovali, zapojili jsme se do projektu MŠMT, který jsme nazvali
ŠKOLNÍ PROJEKT ŠABLON MŠ JEZDKOVICE. Díky tomuto projektu jsme uspořádali
několik akcí pro rodiče s dětmi, nebo jen pro rodiče. Odborníci, kteří přijali pozvání do naší
MŠ byli: logoped, speciální pedagog, dentální hygienistka, primářka dětského oddělení
v Opavě a fyzioterapeutka.
Rodiče dětí měli možnost se zeptat na cokoliv, co je zajímalo a na všech přednáškách
se rozpoutala velmi zajímavá diskuse rodičů s odborníky. Uskutečnilo se také velice přínosné
vzdělávání pro pedagogy a nemalá část finančních prostředků z projektu nám pomohla doplnit
didaktické pomůcky mateřské školy.
V rámci environmentální výchovy jsme opět třídili odpad, sbírali vybité baterie, prázdné
tonery do tiskáren a drobnou elektroniku. Získané body za tento sběr jsme vyměnili za odměny
pro naše děti. Děkujeme všem, kteří společně s námi třídí odpad a těmito vysloužilými a
nepotřebnými věcmi nám napomáhají k navyšování našeho bodového účtu a následným
odměnám. Nejen tímto sběrem vedeme děti k ochraně přírody, ale několikrát se v tomto roce
uskutečnil v MŠ program spolku „Rozchodník“, který seznamuje děti hravou formou se znaky
různých ročních období a ochrannou přírody.
V druhé polovině školního roku se uskutečnilo ještě mnoho zajímavých akcí, ať už to
bylo divadlo Beruška, které nás několikrát navštívilo, či setkáni s prarodiči nebo rozloučení se
školáky. Konalo se na školní zahradě za přítomností rodičů, kdy děti chystající se po
prázdninách do školy, pasoval na školáky Pepino prcek, který svým veselým programem bavil
nejen děti, ale i dospělé. Děti také absolvovaly pěší výlet do Arboreta, kdy si cestou zahrály
šipkovanou, kterou pro ně připravily maminky – pí. Špičáková s paní Otipkovou a na konci
cesty je čekal sladký poklad. Děkujeme maminkám za přípravu a realizaci, děti byly nadšené.
Svátek Matek jsme oslavili vystoupením dětí v místním kulturním domě a dětský den výletem
k Choltickému mlýnu a jeho prohlídkou. Děti si společně s majitelem mlýnu zazpívali známé
písničky za doprovodu akordeonu a dozvěděly se mnoho nových informací.
Nevynechali jsme ani letos soutěž DOMESTOS PRO ŠKOLY a vyplatilo se, již po třetí
se nám podařilo získat výrobky značky Domestos na celý rok zdarma. Děkujeme všem, co nás
podpořili a hlasovali pro naší MŠ.
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Opět jsme v letošním školním roce spolupracovali s okolními MŠ. S MŠ Hlavnice jsme
absolvovali předplavecký výcvik a také návštěvu dopravního hřiště ve Velkých Hošticích, kde
si děti procvičily a vyzkoušely bezpečné chování v dopravním provozu. Sportovní klání naší
MŠ a MŠ Litultovice se uskutečnilo v Litultovicích, ve sportovní hale. Děti si zasoutěžily a pak
měly možnost navštívit MŠ a pohrát si s novými hračkami i kamarády.
Autobusovou dopravu na akce - předplavecký výcvik, Solná jeskyně, Svět techniky,
dopravní hřiště, Den mláďat, nám opět zafinancoval zřizovatel, a proto chceme poděkovat nejen
zřizovateli MŠ za podporu a spolupráci, ale také zastupitelům obce za přízeň. Díky této
spolupráci se také uskutečnil výlet do DINOPARKU v Ostravě, který uspořádala společnost
AGROVO-CZ, Vladimír Opatřil ve spolupráci s obcí a s přizváním dětí MŠ a jejich rodinných
příslušníků.
Na závěr chceme poděkovat také všem, kteří naší MŠ jakýmkoliv způsobem podpořili,
ať už to byli rodiče či prarodiče dětí, firmy, které poskytly dětem dárky na dětský den nebo
kdokoliv jiný. Všem děkujeme.
I v mateřské škole se blížíme ke konci školního roku, ale ještě předtím než ho ukončíme,
nás čekají prázdniny.
Přejeme Vám, aby tyto prázdniny byly slunné, kouzelné a plné nezapomenutelných
zážitků. Ať se pro Vás všechny, stanou tou živou vodou, kterou potřebujeme všichni načerpat
do dalších dnů.
Za zaměstnance MŠ Jezdkovice
Bc. Hana Palyzová, ředitelka školy
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MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Místní knihovna Jezdkovice se nachází v budově zámku Jezdkovice vedle obecního úřadu.
Půjčovní doba:

každé Pondělí

od 15:00 do 18:00 hod.

každé Úterý

od 9:00 do 11:00 hod.

Knihovna je každoročně obohacována o nové knihy, kdy 4x do roka přijde do knihovny
cirkulační soubor a jeden vždy v knihovně zůstane.
Od března máte možnost si zapůjčit také dva druhy časopisů. Konkrétně se jedná o časopisy
Rozmarýna a Mateřídouška. V časopisu Rozmarýna najdete nejen různé rady a nápady jak si
vylepšit dům či zahradu, ale také recepty a zajímavé články. Časopis Mateřídouška je pro děti
a najdete v něm komiks, zajímavé články, hry a soutěže pro děti 
Milí rodiče, prarodiče, holky a kluci. Nebaví vás obalovat knihy a učebnice? Můžete je donést
do knihovny. Knihy a učebnice lze obalit na počkání nebo si je vyzvednete při další návštěvě
knihovny. Služba je zcela zdarma.
I nadále můžete využívat meziknihovní výpůjční službu. Stačí se podívat do katalogu Místní
knihovny Holasovice, zda se v některých okolních knihovnách zrovna ta vaše oblíbená kniha
nachází, nahlásit název knihy a autora a kniha bude následně objednána. Odkaz na katalog
Místní knihovny Holasovice: http://www.knihovnaholasovice.info/katalog/. Pokud nemáte
přístup k internetu, stačí jednoduše přijít do knihovny, nahlásit název knihy a autora a společně
se podíváme, zda se ta vaše oblíbená kniha nachází v některé z okolních knihoven.
Pokud máte zájem si přečíst o historii naší Místní knihovny Jezdkovice, můžete tak učinit na
webových stránkách knihovny: http://je.knihovnaholasovice.info/o-knihovne/ nebo na
facebooku knihovny: facebook.com/knihovnajezdkovice. Za poskytnutí informací o historii
knihovny moc děkuji.
Na závěr bych vám chtěla popřát pohodovou dovolenou a klidné léto a dětem pěkné prožití
letních prázdnin.
za knihovnu Hana Ondrášková
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PROJEKT ŽIJEME SPOLEČNĚ – ŻYJEMY WSPÓLNIE
Cílem projektu Žijeme společně je prohloubení čerstvě navázané spolupráce
mezi obcemi Otice, Jezdkovice, Zbyslavice a polskou gminou Olesno.
V rámci této česko-polské spolupráce již proběhla v září 2016 úspěšná akce, VAŘÍME
SPOLEČNĚ – GOTUJEMY WSPÓLNIE, na kterou bychom nyní chtěli navázat řadou dalších
společných aktivit v oblasti kultury a sportu, kterými budeme prohlubovat česko-polské vztahy
nejen na úrovni hlavních představitelů obce, ale především také komunit a spolků našich obcí.
Mikroprojekty jsou financovány v rámci Fondu mikroprojektů z Euroregionu Silesia.
Dne 6.5.2017 se v rámci projektu ŽIJEME SPOLEČNĚ – ŻYJEMY WSPÓLNIE v naší obci
uskutečnilo 21. Svatofloriánské setkání hasičů a hasičských zástav okresu Opava.
Další aktivity v rámci projektu ŽIJEME SPOLEČNĚ – ŻYJEMY WSPÓLNIE se uskuteční dne
1.9.2017 a to noční hasičská soutěž „O putovní pohár starostky obce“ a dne 2.9.2017 90. výročí
od vysvěcení kaple v Jezdkovicích.
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PLÁNOVANÉ AKCE VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2017
Noční hasičská soutěž „O putovní pohár starostky obce“ – v pátek dne 1.9.2017 se na
místním hřišti uskuteční již VI. ročník noční hasičské soutěže „O putovní pohár starostky obce“.
Přítomni budou také zástupci polského partnera z gminy Wysoka. Čas začátku soutěže a další
informace, viz. časový harmonogram. Pořádá SDH Jezdkovice.
1 den

čas

činnost

místo

Noční hasičská soutěž „O putovní pohár starostky obce“
Příjezd zástupců polského partnera gminy
Wysoka, obce Otice a Zbyslavice
18:30 – 19:30
Uvítání, pohoštění
1.9.2017
19:30 – 20:30
Příprava na hasičskou soutěž
(SDH)
20:00 – 20:30
Prezentace účastníků noční hasičské soutěže
Noční hasičská soutěže
20:30 – 24:00
„O putovní pohár starostky obce“
24:00 (po skončení Odjezd zástupců polského partnera gminy
soutěže)
Wysoka do hotelu
18:00 – 18:30

Kulturní dům
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště
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90. výročí od vysvěcení kaple v Jezdkovicích – oslavy se uskuteční v sobotu dne 2.9.2017,
začátek ve 13:30 hod. mší svatou v místní kapli. Po mši svaté následuje přesun do zámeckého
parku na zahradní slavnost s občerstvením a kulturním programem, viz. časový harmonogram.
U této akce budou také přítomni zástupci polského partnera z gminy Wysoka. Pořádá Obec
Jezdkovice.
2 den

čas

činnost

místo

90. výročí od vysvěcení kaple v Jezdkovicích

9:30 – 10:00
10:00 – 12:00
2.9.2017
(obec)

12:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:30
15:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00

Odjezd z hotelu a příjezd zástupců polského partnera
gminy Wysoka do Jezdkovic, příjezd zástupců z obce
Otice a Zbyslavice a příjezd slovenského partnera z obce
Malý Cetín
Předání upomínkových předmětů, prohlídka obce, volná
zábava
Společný oběd
Přesun do místní kaple na mši svatou
Mše svatá sloužena u příležitosti 90. výročí od vysvěcení
místní kaple
Po mši svaté přesun z kaple do zámeckého parku
Pohoštění
Zahradní slavnost, kulturní program – Devatero řemesel
desátá láska, k poslechu a tanci hudební kapela Country
Kavalérie
Společná večeře
Odjezd zástupců polského partnera gminy Wysoka zpět
do Polska a slovenského partnera Malý Cetín

Obec
Kulturní dům
Kaple
Zámecký park
Zámecký park
Kulturní dům

Vinobraní – v letošním roce se vinobraní konat nebude.
Vítání občánků – tradičně v měsíci říjnu proběhne v kulturním domě vítání občánků. Další
informace a přesný termín konání akce bude pro rodiče dětí narozených v tomto roce upřesněn.
Pořádá Obec Jezdkovice.
Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou – začátkem měsíce prosince bude v kulturním
domě uspořádána vánoční výstavka se zdobením vánočního stromu. Pro děti bude připravena
mikulášská nadílka za přítomnosti Mikuláše, anděla a čerta. Termín konání akce a téma vánoční
výstavky bude upřesněno. Pořádá Obec Jezdkovice.
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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
Od 1. března 2017 navýšila společnost Primagas ceny 2 kg a 10 kg plynových láhví.
Nové prodejní ceny jsou stanoveny následovně:
o 2 kg láhev

120,- Kč

o 10 kg láhev

456,- Kč

PRODEJ DVD
Na obecním úřadě máte možnost si v úředních hodinách zakoupit DVD ze
dne 6.5.2017, kdy v naší obci proběhlo 21. Svatofloriánského setkání
hasičů a hasičských zástav okresu Opava. Cena DVD je 50,- Kč.
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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.
Ceny publikací jsou následující:
o Slovník nářečí západního Opavska
o Opavština pro samouky

90,- Kč
270,- Kč

SBĚR POUŽITÝCH PNEUMATIK
V minulém vydání obecního zpravodaje byly uvedeny informace o sběru a likvidaci použitých
pneumatik ve městě Opava. Nyní tabulka s informacemi o sběrných místech ve městě Opava i
s dodatkem, které pneumatiky odebírají. Zjištěno od občanů obce.
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.

Ulice:
Krnovská 2597/112
Těšínská 1028/37
Polní 2963/3D
Vojanova 34
Těšínská 64

REPREmoto

U stodol 1

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Auto Heller Opava
PROPARK s.r.o.
Jindřich Kreis

Bruntálská 7

Odběr použitých pneumatik

berou všechny pneumatiky a
vystaví protokol
berou jen ty pneumatiky, které
prodávají (na motocykly)

Ostravská 326/4A
Palhanecká 16

Kompletní seznam sběrných míst najdete na stránkách Ministerstva životního prostředí:
www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na stránkách společnosti Eltma, která zajišťuje svoz a likvidaci
použitých pneumatik pro místa zpětného odběru: www.eltma.cz/sberna-mista.

OMEZENÍ SPOTŘEBY VODY
Firma Jiří Lenart s.r.o. Litultovice oznamuje, že vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu, kdy
zásoby vody slábnou, nejsou schopni v současné době zcela naplnit vodojem Litultovice,
který zásobuje ostatní obce. Žádá proto, aby občané omezili spotřebu pitné vody pro zálivku
zahrad a napouštění bazénu až do odvolání.
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OZNÁMENÍ VOD STĚBOŘICE
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice oznamuje, že objednávky na naturálie na rok 2017 pro
obec Jezdkovice jsou k dispozici na vrátnici družstva. Objednávky prosím provádějte
nejpozději do 14.7.2017.

PŘÍSEDÍCÍ U SOUDU
V letošním roce končí čtyřleté volební období přísedících Okresního soudu v Opavě. V případě
zájmu funkci přísedícího u soudu za Obec Jezdkovice pro volební období 2017-2021
vykonávat, se přihlaste na obecním úřadě.

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 Dinoparku Ostrava.
Obecní úřad tímto panu Vladimírovi Opatřilovi děkuje za uskutečnění výletu.

CHYTRÁ MAPA PRO JEZDKOVICE
Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Kde
bude možné stavět dle územního plánu? Kudy vede vodovod či
kanalizace? Změřit jejich vzdálenost od vaší parcely? Zajímá vás, na kterých pozemcích váznou
věcná břemena? K tomu všemu stačí jedno kliknutí do mapové aplikace na internetu.
Přinášíme vám novou mapovou aplikaci od společnosti Cleerio. Tato mapová aplikace se
podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací, které jsou
přístupné pro občany. Jedná se o soubor map doplněný o data z našeho úřadu. Všechny
informace se mohou prohlížet najednou, což umožňuje vidět vzájemné souvislosti bez nutnosti
individuálního vyhledávání či docházení na úřad. Práce s aplikací je velmi jednoduchá, a
protože je online, je přístupná odkudkoli a kdykoli, tedy i z pohodlí vašeho domova, takže Vám
ušetří drahocenný čas. Na aplikaci je umístěn odkaz přímo z webových stránek
http://www.jezdkovice.cz/ nebo rovnou po zadání adresy http://maps.cleerio.cz/jezdkovice.
Po otevření mapového informačního systému se zobrazí ortofotomapa neboli letecký snímek
se základními ovládacími prvky v menu. To obsahuje panel nástrojů jako je přihlášení
pracovníků úřadu, ikonu pro měření vzdálenosti a výměr, legendu, tisk a nahlížení do KN, po
jehož stisknutí a následném kliknutí myší na pozemek či dům se na samostatné stránce zobrazí
informace

z Katastru

nemovitostí.

Pod

symbolem

domečku

naleznete

kompletní

přehled výchozích mapových a datových vrstev. Pouhým kliknutím na název vrstvy můžete
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aktivovat nebo vypnout, obsah zobrazované vrstvy. Ikona oka Vám pak přehledně zobrazí
vrstvy, které jsou aktuálně zobrazované na mapě. Mapy můžete i různě prolínat, díky funkci
nastavení průhlednosti mapových vrstev (rozbalíte šipkou vedle názvu vrstvy).
Po přihlášení pracovníky úřadu v mapové aplikaci naleznete přehled o budovách a pozemcích,
tak jak jsou vedeny na Katastru nemovitostí. Zobrazit si tak můžete např. pozemky s věcným
břemenem, pozemky v majetku obce Jezdkovice či pozemky rozdělené podle druhu (např. zda
se jedná o stavební parcely či orná pole). Veškeré vrstvy pak můžete vzájemně kombinovat a
prolínat pomocí zmíněné funkce průhlednosti.
Vyhledejte si informace o svém pozemku a přesvědčte se, co všechno mapová aplikace nabízí.

DOVOLENÁ MUDr. Vít Skalička 3.7. – 19.7.2017
Vážení pacienti, během naší dovolené, od 3. do 19. 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
PÁTEK

7:30 – 10:00 Neplachovice
7:30 – 9:30 Neplachovice
11:00 – 13:30 Brumovice

V ostatních dnech během letních prázdnin bude ordinace v provozu jako obvykle, mimo
časy pro objednané pacienty. Případné objednání na konkrétní čas je možné domluvit.
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ORDINAČNÍ HODINY DĚTSKÉHO LÉKAŘE OD 3.7. DO 8.9.2017
IČO: 47996579
Provozní doba odpovídá souhrnu ordinačních hodin pro nemocné, poraden pro kojence,
preventivních prohlídek, návštěv a administrace
LÉKAŘ

SESTRA

MUDr. Eva Brožová

Simona Galiová

MUDr. Dagmar Lepařová

Antonie Halodová

D. Životice
Melč
Stěbořice
Litultovice
Poradna
Melč
Poradna
D. Životice
Poradna
Litultovice
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 – 10,00
10,00 – 11,00
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
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V první polovině roku oslavili významné životní jubileum:
Leden

Jan Švan

75 let

Únor

Radomír Steiner
Věra Burdová
Růžena Salzmannová

50 let
50 let
80 let

Březen

Karel Kirschner

60 let

Duben

Jiří Parák
Milena Kupková

65 let
70 let

Květen

Vanda Tomová
Helena Kirschnerová
Vladimír Opatřil
Věra Prdová
Jan Burda

55 let
65 let
50 let
50 let
80 let

Červen

Libor Šelder

50 let

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

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.
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
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