OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Prosinec 2017

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 3. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné informace.

KOUZLO ROZLÁMANÉHO OPLATKU
V naší rodině na Slovensku jsme ctili krásný štědrovečerní zvyk
rozdělení vánoční oplatky. Začátek stolování patřil tátovi, který
hned po přečtení příběhu o Narození Ježíše a modlitbě, vzal vánoční
oplatku o velikosti dezertního talířku a rozlomil z ní kousek pro
každého u stolu. Řekl u toho, že Bůh se dnes dělí s lidmi o to
nejvzácnější co má, o svého Syna. Ten se narodil v chudobě a skrytosti, to představuje prostý
oplatek, ale přesto je to On, kdo naplnil tužebné očekávání Izraele. Naplnění očekávání a tužby
je sladké jako med. Proto si každý namočil oplatku v mističce s horkým medem, který jsme
měli jako součást prostření před sebou. Pak si každý už sám bral oplatky s medem a maminka
nezapomněla dodat, ať nám v žaludku zbude místo pro vše ostatní… Zbytečně. Je dobré dodat,
že oplatky, které měly vánoční motivy, se vyráběly doma během adventu na elektrickém
zařízení, které jsme zdědili. Pekly se nejen pro nás, ale pro celou širší rodinu a přátelé.
Milí obyvatelé Jezdkovic a přátelé obce! Přeji Vám radostné a požehnané Vánoce! Pro mnohé
jsou to nejkrásnější chvíle v roce. Ale máme kolem sebe lidi, pro které jsou letos Vánoce moc
těžkým obdobím, protože si více než jindy prožijí, že jim to, co se od Vánoc očekává, nesmírně
schází. Možná jsme to my, kteří jim můžeme nabídnout kousek rozlomené vánoční oplatky
v podobě rozdělení se o čas, návštěvy, vyslechnutí. Nemusíme chodit daleko, častokrát ti, koho
naše rozdělení moc potěší, bydlí s námi pod jednou střechou. V době, kdy se ani o pomeranč
dětí nedělí, protože mají každý svůj, nanovo objevme kouzlo dělení se. Kouzlo rozlámaného
oplatku…
otec Klement

KLUB SENIORŮ
Vánoce a konec roku 2017 se kvapem blíží a
senioři bilancují posledního půl roku. Čas v
pokročilejším věku strašně rychle ubíhá a tak
jsme vděčni za každý hezky prožitý den, nebo
jen odpoledne ve společnosti seniorů-sousedů.
Stále se pravidelně scházíme druhé pondělí v
měsíci, popřejeme těm, kteří slaví narozeniny,
povykládáme si, zavzpomínáme.
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V září jsme se zúčastnili slavnostního průvodu z Ptačího vrchu v Opavě k zahájení 212.
divadelní sezony a v rámci 60. ročníku festivalu Bezručova Opava. Na Ptačí vrch přilétlo hejno
60 pávů /dětí v kostýmech/ a za doprovodu Lady Macbeth, Karla IV., Popelky a Mrazíka jsme
se vydali na Horní náměstí. Počasí neumožnilo provedení Orffovy kantáty Carmina Burana pod
širým nebem ale všichni jsme se dostali do divadla a užili si krásný koncertní zážitek.
Ve středu 27. září jsme byli pozvání na soutěžní odpoledne pro seniory do Sokolovny v Dolních
Životicích. Bohužel se této akce zúčastnilo velmi málo seniorů, aby nás reprezentovali. Velký
dík patří manželům Kaperovým, panu Ploškovi, V. Kavanové a paní starostce, že
zachránili situaci.
V sobotu 30. září jsme byli opět v divadle a užili si nádherného provedení muzikálu Noc na
Karlštejně.
Poslední prosincovou schůzku jsme měli s pohoštěním ve vánočně vyzdobeném sále.
Domluvili jsme si schůzku na pondělí 8. ledna, kde budeme připravovat vše pro ples, který se
bude konat v sobotu 20. ledna 2018. Senioři zvou všechny občany Jezdkovic, příbuzné a známé
na již 11. ples.
Přeji všem krásné, klidné a požehnané vánoce. V roce 2018 hodně zdraví a pohodu.
za Klub seniorů Jezdkovice Milena Krusberská

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
Naše školka na kopečku,
školička je maličká, …
Není to tak dávno, co skončily letní prázdniny a už pomalu otáčíme poslední
stránku kalendáře roku 2017. V mateřské škole došlo i v letošním školním roce ke
změnám. Byla přijata asistentka pedagoga Dagmar Drozdová z důvodu odchodu
předchozí asistentky na mateřskou dovolenou. Uskutečnili jsme několik akcí pro
děti i setkání rodičů s odborníkem – speciálním pedagogem. V rámci spolupráce jsme
uspořádali společně za podpory obce, rodičů a spolku Brďo, uspávání broučků s lampiónovým
průvodem a uložením broučků k zimnímu spánku v zámecké zahradě. Poděkování patří
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především rodičům a spolku Brďo, kteří si připravili a zahráli pohádku pro děti v MŠ a také
zaměstnancům MŠ, kteří celou akci připravili.
Mateřskou školu navštívili 5. 12. Mikuláš s andělem a bohatou nadílkou obdarovali všechny
děti, ty jim jako poděkování přednesly básničky,
zazpívaly a zatancovaly čertí tanec. Nadílka byla
veselá a dokonce i bez slziček dětí, neboť čerta
jsme nechali za dveřmi MŠ a nebylo se čeho bát.
MŠ dostala nabídku od společnosti MultiBoard na
bezplatné

zapůjčení

interaktivního

displeje.

Využili jsme toho, neboť digitální technologie je
všude kolem nás a je povinnou vzdělávací oblastí
na ZŠ již od prvního stupně. Zatím ho tedy máme
jen zapůjčený zhruba na měsíc a děti se mohou s touto technologií pozvolna seznamovat.
Předškolní děti připraví na vstup do ZŠ, kde s ní budou pracovat již od první třídy. Pokud se
MŠ podaří získat finanční prostředky, na zakoupení interaktivního displeje, tak by se mohl stát
její součástí.
Vánoční výstavka je za námi, děti si kreslí obrázky dárků, které si přejí najít pod stromečkem,
a my dospělí se snažíme, aby všechno bylo „dokonalé“. Zastavme se na chvíli, vychutnejme si
tu atmosféru adventního času a prožijme ho v kruhu svých nejbližších v pohodě bez zbytečného
stresu a shonu.
Za všechny děti a zaměstnance mateřské školy děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem
podpořili, především rodičům a zastupitelům obce.
Vám všem přejeme pohodu a to nejen o vánočních svátcích, štědré vánoce a do Nového roku
především pevné zdraví a optimistickou mysl.
za MŠ Jezdkovice
Bc. Hana Palyzová, ředitelka školy
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MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Půjčovní doba knihovny:
každé Pondělí
každé Úterý

15:00 – 18:00
9:00 – 11:00

Novinky knihovny v roce 2017:
1) Obalování knih a učebnic – tato služba je poskytována již od října roku 2016. Máteli doma nějaké knihy, které chcete obalit, neváhejte a přineste je v půjčovní době do
knihovny. Knihy vám budou obaleny na počkání, pokud v knihovně zrovna nikdo
nebude, do druhého dne nebo si obalené knihy vyzvednete při další vaší návštěvě
knihovny či po domluvě s knihovnicí. Totéž platí i o obalování učebnic.
2) Půjčování časopisů – od března 2017 půjčujeme v knihovně také časopisy
Rozmarýna pro dospělé a Mateřídouška pro děti.
3) Půjčování deskových her – od listopadu 2017 máte možnost si v knihovně zapůjčit
deskové a karetní hry – Cortex challenge (Mozkovna), Doprava! v kostce, X bere, Party
alias Hádej, kdo jsi a Zvířata. Půjčování deskových a karetních her se řídí pravidly, které
jsou k dispozici v knihovně a zároveň také vložené v každé z her. Hry si můžete buď
půjčit domů, nebo si hru zahrát v knihovně.
Stále máte možnost využívat meziknihovní výpůjční službu. Máte oblíbeného autora nebo
knihu, která se v naší knihovně nenachází? Možností je spousta. Nejjednodušší je přijít ve
výpůjční době do knihovny, nahlásit jméno autora nebo název knihy a společně se podíváme
do katalogu knihovny Holasovice, zda se v některé z obsluhovaných knihoven autor nebo kniha
nenachází. Pokud máte doma přístup k internetu, můžete se do katalogu knihovny Holasovice
podívat také sami: http://www.knihovnaholasovice.info/katalog/. Pak stačí nahlásit jméno
autora nebo knihy osobně, mailem na adresu: knihovna@jezdkovice.cz nebo přes facebook
knihovny: https://www.facebook.com/knihovnajezdkovice/, kde se dozvíte také o chystaných
akcích knihovny, knižních novinkách a nově poskytovaných službách.
Nakonec bych vám všem chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
všechno nejlepší hlavně zdraví, štěstí a lásku.
za knihovnu Hana Ondrášková
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BRĎO
Je až neuvěřitelné, jak ten čas rychle utíká. Sotva nám začaly letní prázdniny, už se zase těšíme
na Vánoce. Tak se pojďme ještě jednou za uplynulým půlrokem ohlédnout a připomenout si,
do čeho všeho jsme se zapletli.
Největší akcí léta je pro nás
samozřejmě tábor, který se
tento rok konal 23. – 29.
července u rybníka v Sádku ve
znamení TELEVIZE. Převtělili
jsme se do známých televizních
osobností a každý den jsme se
účastnili soutěže, kde jsme
měli za úkol zpívat, tancovat,
zahrát scénku nebo upoutat
diváky

nějakou

zajímavou

reklamou. Moc jsme si to užili
a objevili spoustu skrytých talentů. Samozřejmě nesměla chybět tradiční šipkovaná, která
tentokrát vedla přes Sádek, barvení triček, opičí dráha a spousta dalších her, při kterých jsme
se moc pobavili.
Také jsme se všichni mohli svézt na koni, za což mockrát děkujeme Darji Šnajderové.
Večer jsme seděli u táboráku, zpívali nebo hráli hry a ani chladné počasí a občasné přeháňky
nám náladu nezkazily. A jelikož byl letošní tábor již čtyřicátý v řadě, ve čtvrtek k nám dorazilo
překvapení v podobě dvou ovocných dortů od paní Kaperové. Také děkujeme. Bohužel těch 7
dní uteklo jako voda a nám zbyly jen pěkné vzpomínky.
Podruhé jsme se o prázdninách všichni setkali 26. a 27. července na střelnici ve Stěbořicích.
Účast byla opravdu překvapivá… překvapivě nízká! Pouze 9 nocujících. Počasí nám přálo a
tak jsme první den opékali špekáčky a až do noci hráli hry. Druhý den jsme si vytvořili hřiště
na vybíjenou a ringo. I přes malinkatou účast jsme se s prázdninami příjemně rozloučili.
18. září se po propršeném víkendu udělal konečně pěkný den a tak jsme se pěšky vydali do
Dolních Životic na kolotoče. Největší úspěch měla jako vždy houpací loď.
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28. září jsme se vydali retro
autobusem pana Trlici na
každoroční podzimní výlet.
Z Ramzové

jsme

vyjeli

lanovkou na Šerák a odtud
jsme pěšky pokračovali po
hřebenu

směrem

na

Červenohorské sedlo. Cestou
jsme se zastavili na čtvrté
nejvyšší

hoře

Hrubého

Jeseníku Keprníku.
21. listopadu jsme se vrátili na místo našich prvních zážitků s kamarády – do školky. Konalo
se tam uspávání broučků a byli jsme požádáni, abychom si připravili nějaký krátký program.
Ve spolupráci s maminkami jsme dětem zahráli pohádku O koťátku, které zapomnělo mňoukat
a zazpívali písničky Malé kotě a Krávy, krávy. Bylo moc fajn, že se k nám děti přidaly a zpívaly
s námi.
9. prosince proběhla v naší obci Vánoční výstavka. Mohli jsme si prohlédnout adventní věnce,
různé dekorace z chvojí, sbírku tučňáků nebo retro kuchyňské zákoutí. Opět zde byla prodejní
výstavka mateřské školy. Jako každý rok se i letos soutěžilo, tentokrát v kategoriích vánoční
perníček a zlaté prasátko. Všechny výrobky byly moc krásné a bylo těžké rozhodnout, kdo by
měl vyhrát. Také jsme vyráběli vánoční ozdoby, kterými jsme potom ozdobili vánoční strom
před zámkem. Nakonec nás přišel navštívit sv. Mikuláš s anděly a čerty. Hodné děti byly
pochváleny, zlobivé pokárány, ale sladkou odměnu po zazpívání písničky dostal každý.
A teď už zbývá jen pár dní do Štědrého dne. Z kuchyně se už pomalu začíná šířit vůně cukroví
a na stole hoří svíčky na adventním věnci.
Všem přeji, aby si toto nejkrásnější a nejvoňavější období roku užili plnými doušky se svými
blízkými, protože přesně o tom Vánoce jsou.
za BRĎO Monika Kaperová
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SDH JEZDKOVICE
Je tady prosinec, poslední měsíc roku 2017 a s tím přichází čas
hodnocení, co se za uplynulý rok událo, co se povedlo a nepovedlo.
Nejinak tomu bude i v hodnocení činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Jezdkovice.
Jako již tradičně první pátek v měsíci září, konkrétně 1.9.2017, jsme
uspořádali noční hasičskou soutěž „O putovní pohár starostky obce.“ Letos se konal již VI.
ročník této soutěže. Letošní ročník byl významný tím, že se soutěže zúčastnili také naši partneři
z Polské republiky z gminy Olesno solectwo Wysoka. Počasí nám nepřálo, ale i přesto dorazilo
celkem 5 družstev mužů. Družstvo mužů z Jezdkovic se umístilo na místě 3tím a partneři
z Polska na místě 4tém.
Dne 16.9.2017 jsme ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Opava uspořádali soutěž „O
pohár odborné rady represe okresu Opava“ pro ženy v kategorii do 26 let a nad 26 let. Ani při
této soutěži nám počasí nepřálo. Soutěže se zúčastnily pouze dvě družstva a to družstvo žen z
Těškovic v kategorii do 26 let a družstvo žen z Dolních Životic v kategorii nad 26 let.
Také jsme se pravidelně scházeli na členských a výborových schůzích, kde jsme dostávali
informace ze schůzí okrsku a plánovali soutěže.
Nyní, než začneme čerpat síly na nadcházející sezónu v požárním sportu nás v pátek dne
12.1.2018 v 18:00 v kulturním domě v Jezdkovicích čeká ještě poslední členská schůze roku
2017 a to Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice, kde společně
zhodnotíme činnost za uplynulý rok, řekneme si, co nás čeká v roce následujícím, a předáme si
informace ze schůzí okrsku. Tímto bych chtěla poprosit o zajištění účasti všech členů sboru na
výroční valné hromadě sboru.
Na závěr bych vám všem chtěla popřát klidné prožití vánočních svátků v kruhu rodinném,
bohatého Ježíška a do nového roku všechno nejlepší, hlavně zdraví, lásku a pohodu.
za SDH Hana Ondrášková
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SCHOLA JEZDKOVICE
…. co říkal svatý Augustin: „Kdo zpívá, dvakrát
se modlí!“
Letní prázdniny utekly jako voda, nastal podzim
a s ním se také obnovily pravidelné sobotní mše
svaté v naší kapli. Tady je příležitost pro naši
scholu. Každé premiéře předchází zkouška a ty
naše se konají pravidelně v úterý.
Velkou událostí letošního podzimu byla oslava 90. výročí vysvěcení místní kaple. Konala se
v sobotu 2.9.2017. Této oslavy se zúčastnili také hosté ze Slovenska z družební obce Malý
Cetín a z Polska z družební obce Wysoka. Také zde jsme si zazpívaly při mši svaté.
Ve sváteční den – pátek 17.11.2017 jsme si zazpívaly v kapli v Jezdkovicích při svatebním
obřadu manželů Švábových. V sobotu 18.11.2017 jsme absolvovaly v kulturním domě
v Jezdkovicích kurz Zpívám tělem i duší pod vedením Michaly Králové, absolventky ostravské
konzervatoře. Zase nás to posunulo kousek dál a naučily jsme se lépe pracovat s dechem a
hlasem. V neděli 3.12.2017 jsme si zazpívaly na „Adventním setkání“, které pořádala Česká
provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, jako poděkování pro všechny ty, kteří s ní během
roku spolupracovali a kteří ji podporovali. Setkání se konalo v divadelním sále v objektu
Marianum v Opavě od 14.00 hod. Jako první vystoupil Národopisný soubor Bejatka ze Štítiny,
poté schola z Jezdkovic, a nakonec hudebníci z Církevní konzervatoře Opava.
Ráda bych Vás pozvala na vánoční koncert, který se bude konat v místní kapli v pátek
22.12.2017 v 17.30 hod. Letos nás potěší svým vystoupením schola z Hněvošic. Naše schola si
zazpívá ve středu 27.12.2017 v kapli v Jamnici v 18.00 hod.
Chtěla bych poděkovat všem děvčatům ve schole za jejich píli, chuť a radost, s jakou zpívají.
Za jejich dobrou spolupráci. Děkujeme paní Helence Malé a Aničce Vicherkové, které nás při
vystoupeních ochotně doprovází na klávesy a housle. Děkujeme otci Klementovi za povzbudivá
a pochvalná slova. Všem spoluobčanům přeji krásné a radostné vánoce, a v novém roce hodně
zdraví a štěstí.
za scholu Pavlína Kaperová
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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.
Další z akcí v rámci projektu ŽIJEME SPOLEČNĚ - ŻYJEMY WSPÓLNIE se uskutečnila ve
dnech 1. - 2.9.2017. V pátek dne 1.9.2017 se konala noční hasičská soutěž „O putovní pohár
starostky obce“ a v sobotu dne 2.9.2017 se konaly oslavy k 90tému výroční od vysvěcení kaple
v Jezdkovicích zasvěcené Kristu Králi.
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PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE S POLSKOU REPUBLIKOU
V roce 2018 jsou naplánované tyto aktivity se solectwem Wysoka:
Tentokrát s názvem „Vzděláváme se společně,“ jedná se o sportovně vzdělávací setkání
myslivců Wysoka a Malý Cetín s myslivci MS Soseň, dále budou přizvání zástupci obcí
Čechynce, Borki Wielkie, Otice, Zbyslavice. Aktivita se bude konat ve dnech 6. - 8.7.2018 ve
skále ve Stěbořicích.
Ve dnech 28. – 29. července 2018 proběhne aktiva poznáváme Olesno, kterého se zúčastní 4
zástupci obce na Dni Olesna, v rámci aktivity navštívíme 3 místní kostely, památník letců obětí II. sv. války a vyslechneme přednášku o historii Olesna. Bude nám představen jeden
z nejlepších hasičských sborů v powiatu.
Ve dnech 1. – 2. září 2018 se vypravíme do solectwa Wysoka, aktivita je zaměřená na výpravu
za historií a současnosti družební obce Wysoka - „DOŽINKY“.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU
Dne 16. září 2017 se 4 zástupci obce Jezdkovice – starostka obce a
další 3 zástupci zúčastnili návštěvy v obci Malý Cetín u příležitosti
Hodů (karmaš). Obec Malý Cetín se nachází na Slovensku v okrese
Nitra. V současné době má 390 obyvatel. Mezi významné stavby
obce Malý Cetín patří kaple Sv. Urbana a kostel Panny Marie
Sedmibolestné. Kostel byl vystavěn a vysvěcen v roce 2008.
Do budoucna plánujeme aktivity a připravujeme spolupráci s obcí Malý Cetín.
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VÝLET NA BURČÁKOVÝ POCHOD MILOTICE-MUTĚNICE
Dne 14. října 2017 jsme se v počtu 20 osob zúčastnili
burčákového pochodu z Milotic do Mutěnic. V rámci
pochodu jsme procházeli nejen vinnými sklepy, ale
také krásnou přírodou jižní Moravy. Počasí nám
vyšlo, sluníčko svítilo a na to, že byl už skoro podzim,
bylo krásně teplo. Na podzim v roce 2018 bychom
chtěli podobnou akci zopakovat znovu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve středu 15. listopadu 2017 proběhlo vítání občánků v zasedací místnosti obecního úřadu.
V roce 2017 se narodilo a bylo přivítáno pouze jedno dítě a to Klárka Steinerová.

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2018
Tříkrálová sbírka – v pátek dne 5.1.2018 v době od 16:00 do 19:00 proběhne v naší obci
tříkrálová sbírka. Ve spolupráci s Charitou Opava budou po domácnostech chodit dvě skupinky
koledníků, kteří budou lidem přát všechno nejlepší do nového roku a přinesou také malé
dárečky.
Výroční valná hromada SDH Jezdkovice – v pátek 12.1.2018 v 18:00 v kulturním
domě v Jezdkovicích proběhne Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice.
Na programu bude zhodnocení roku 2017, plánované akce sboru v roce 2018 a předání
informací ze schůzí sboru a okrsku, které se v průběhu roku konaly.
Členský příspěvek na rok 2018 ve výši 150,- Kč. Prosíme tedy členy, aby si na valnou hromadu
sboru vzali peníze a členské průkazky.
Ples seniorů – v sobotu dne 20.1.2018 v 19:00 v kulturním domě v Jezdkovicích pořádá
Klub seniorů Jezdkovice ples. Hraje živá hudba s názvem Porubek.
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Konec masopustu s voděním medvěda a pochováním basy – v sobotu dne
3.2.2017 od 10:30 hod. proběhne v naší obci tradiční konec masopustu s voděním medvěda a
večer pochování basy v kulturním domě v Jezdkovicích.
Dětský karneval - Obec Jezdkovice uspořádá koncem února dětský karneval. Bude
zajištěn zábavný program a bohaté občerstvení. Další informace budou včas upřesněny.
Pálení čarodějnic – organizace mládeže BRĎO bude koncem dubna pořádat pálení
čarodějnic.
Den matek – v neděli 13.5.2017 bude Obec Jezdkovice pořádat v kulturním domě Den
matek.
Noční hasičská soutěž – také v roce 2018 proběhne na místním hřišti v pátek dne 7.9.2018
již VII. ročník noční hasičské soutěže „O putovní pohár starostky obce.“
Vítání občánků – koncem října se uskuteční vítání občánků narozených v roce 2018. Další
informace budou upřesněny.
Vinobraní – jelikož se v letošním roce vinobraní nekonalo, bude se konat v říjnu roku 2018.
Další informace budou upřesněny.
Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou – začátkem prosince, v době předvánoční,
se bude konat v kulturním domě v Jezdkovicích vánoční výstavka. V podvečerních hodinách
se bude zdobit stromeček před zámkem a následně bude pro děti připravena mikulášská nadílka.
Datum konání a téma výstavky bude upřesněno.

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


vývěsní tabule na letáky a plakáty (před zámkem a v horní části obce za rodinným
domem manželů Terberových)



kamenná úřední deska na zdi zámku u vstupu do brány zámku



elektronická úřední deska – http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/uredni-deska/



místní rozhlas



webové stránky obce – http://www.jezdkovice.cz/udalosti-v-obci/aktuality/
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webové stránky MŠ Jezdkovice – http://msjezdkovice.webnode.cz/



nástěnka před kanceláří obecního úřadu

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny – starostka, místostarosta:

Úřední hodiny – účetní:

Pondělí

10:00 – 12:00

Pondělí

8:00 – 15:00

Středa

16:00 – 18:00

Úterý

8:00 – 14:00

Středa

13:00 – 18:00

Čtvrtek

8:00 – 14:00

Pátek

8:00 – 12:00

LEGALIZACE A VIDIMACE
V době úředních hodin máte možnost nechat si ověřit listinu a pravost podpisů.
Sazby za ověření jsou následující:


za ověření 1 podpisu

30,- Kč



za ověření 1 stránky listiny

30,- Kč

Osoby oprávněné k legalizaci a vidimaci – Věra Burdová, Hana Ondrášková.

VÝSTUPY Z CZECH POINTU
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
Z důvodu navýšení nákupních cen plynových láhví od dodavatele jsou ceny plynových láhví
stanoveny následovně:
2 kg láhev

120,- Kč

10 kg láhev

456,- Kč
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MÍSTNÍ POPLATKY
Dne 1.1.2018 vstupují v platnost tyto obecně závazné vyhlášky:


OZV č. 1/2017 ze dne 30.11.2017 – místní poplatek ze psů.

Místní poplatek ze psů zůstává ve výši 150,- Kč za 1. a každého dalšího psa. Poplatek je
splatný do 30.10.2018.


OZV č. 2/2017 ze dne 30.11.2017 – místní poplatky za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Místní poplatek za odpady pro rok 2018 činí 520,- Kč / osoba. Sazba poplatku byla
propočtena dle skutečných nákladů za rok 2016 za sběr a svoz odpadů komunálního a tříděného
odpadu a nákladů za velkoobjemový kontejner. Poplatek je splatný ve dvou splátkách a to
nejpozději do 30.4.2018 a 30.11.2018.
Celé znění obecně závazných vyhlášek najdete na webových stránkách obce na adrese:
http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky/
Prosíme občany, kteří neuhradili místní poplatky – ze psů a za odpady, aby tak učinili
v době úředních hodin v kanceláři obecního úřadu, případně zaslali poplatek na
bankovní účet obce č.: 1842756319/0800. Prosíme o úhradu do 31.12.2017.

PRODEJ DVD
Na obecním úřadě v době úředních hodin máte možnost si zakoupit tyto DVD:


z 21. celookresního Svatofloriánského setkaní hasičů a hasičských zástav okresu
Opava, které se konalo dne 6.5.2017 v naší obci



z oslav k 90. výročí vysvěcení kaple v Jezdkovicích

Cena je 50,- Kč/ 1 ks DVD.

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:


Slovník nářečí západního Opavska



Opavština pro samouky

90,- Kč
270,- Kč
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2017
Oplocení areálu MŠ – dotace byla poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve
výši 107 270,- Kč, spoluúčast obce ve výši 71 603,70 Kč. Celkové náklady 178 873,70 Kč.
Úprava povrchů a sanace bývalého šrotovníku – dotace byla poskytnuta ze
státního rozpočtu z Ministerstva kultury ve výši 1 113 798,- Kč, spoluúčast obce ve výši
7 202,- Kč. Celkové náklady 1 121 000,- Kč.
Oprava omítky štítu nad střechou hospodářské budovy zámku - dotace byla
poskytnuta ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury ve výši 90 000,- Kč, spoluúčast obce
ve výši 11 086,21 Kč. Celkové náklady 101 086,21 Kč.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY V ROCE 2018
Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ Jezdkovice – dojde k přestavbě obecního
bytu pro účely mateřské školy (šatna dětí, ložnice dětí, herna, jídelna, výdejna jídla). V rámci
projektu dále dojde k výměně oken včetně sklepních, zateplení půdní podlahy, zateplení
zbývající nezateplené části budovy a bude proveden nový rozvod ústředního topení, vody a
elektroinstalace. V rámci stavebních úprav, bude provedena přístavba bezbariérového
vstupního zádveří s bezbariérovým WC pro zdravotně postižené osoby.
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ROZPOČET OBCE JEZDKOVICE NA ROK 2018
Příjmy
paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1361
1381
1511
4111
4112
4116
2310
3392
3613
3639
3722
6171
6310
příjmy celkem

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitých věcí
Dotace na volby
Dotace na činnost místní správy
Ostatní neinvestiční dotace
Pitná voda
Pronájem KD, parku
Pronájem obchod, Race Bike
Pronájem pozemků
Příjmy EKO-KOM
Činnost místní správy – výpisy z TR, prodej PB láhví, pronájem
věcí (stoly, židle, nádobí)
Úroky z úvěrů

Kč
640 000
20 000
63 000
660 000
53 390
1 330 000
130 000
8 700
500
4 000
14 000
294 000
55 000
60 900
504 000
1 000
15 000
66 555
49 900
39 000
40 000
100
4 049 045

Výdaje
paragraf položka
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Příspěvky společnosti TQM
2310
Pitná voda
3111
Mateřské školy – zateplení, rozšíření
3111
5331 Příspěvek MŠ na provoz
3113
Věcná režie žáků ZŠ Stěbořice
3314
Příspěvek knihovně Holasovice
3319
Odměna za sepsání kroniky
3322
Opravy zámku, kaple
3392
Elektrická energie, pevná paliva v KD
3399
Vítání občánků
3421
Finanční příspěvek organizaci BRĎO
3429
Finanční příspěvek klubu seniorů
3613
Elektrická energie obchod
3631
Veřejné osvětlení
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz tříděných odpadů

Kč
150 000
50 000
23 935
4 000
400 000
255 000
25 050
15 000
3 000
300 000
25 000
4 000
4 000
6 000
13 000
90 681
5 000
166 000
42 000
17

3745
3900
5272
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6399
6402
8124
výdaje celkem

Platy, ochranné pomůcky VPP
Příspěvek nadacím (např. klub Stonožka)
Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Bankovní poplatky, úroky z úvěrů
Pojištění budov, traktorů
Daně
Finanční vypořádání minulých let
Splátka úvěru

506 000
1 300
10 000
15 000
280 284
27 500
27 500
1 125 945
17 000
22 000
58 500
20 000
356 350
4 049 045

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ KONCERT
Schola Jezdkovice zve na vánoční koncert, který se bude konat v pátek 22.12.2017 od 17:30 v
místní kapli. Účinkuje schola Hněvošice. Vstupné je dobrovolné. Po koncertě bude před kaplí
připraveno malé občerstvení.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve druhé polovině roku oslavili významné životní jubileum:
Červenec

Miroslav Terber
Josef Ryž
Pavel Ondrášek
Leopold Kupka
Jiří Rýž

55 let
75 let
50 let
70 let
60 let

Srpen

Rudolf Janošek
Jan Rýž
Jan Krömer
Jiří Verony

65 let
85 let
70 let
55 let

Říjen

Jaroslava Mrázková

75 let

Listopad

Božena Seibertová
Ivana Šturmová
Milena Krusberská

75 let
55 let
70 let

Prosinec

Anna Ešíková
Mojmír Lesák

65 let
50 let

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

ZÁVĚR
Za letošní vánoční strom darovaný před obecní úřad děkujeme panu Jaroslavu Uvírovi a paní Věře
Pflegerové. Za vánoční stromek darovaný do mateřské školy děkujeme Pavlíně Kaperové. Vánoční
stromky do obecní kaple zajistila paní Ludmila Vicherková.
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
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Provoz ordinace v období
18.12. – 31.12.2017
MUDr. Vít Skalička
Pondělí
18.12.
V. Heraltice
7:30 – 10:30
Stěbořice
13:00 – 18:00
Úterý
19.12.
D. Životice
7:30 – 10:30
Středa
20.12.
Stěbořice
7:30 – 10:30
Čtvrtek
21.12. dovolená
zastupuje MUDr. Gebauer
v Neplachovicích 7:00 – 11:00
Pátek
22.12.
Stěbořice
7:30 – 11:30
********************************************
Středa
27.12.
D. Životice
7:30 – 11:30
Čtvrtek
28.12.
V. Heraltice
7:30 – 11:30
Pátek
29.12.
Stěbořice
7:30 – 11:30
********************************************

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v novém roce 2018.
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