OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
ČERVEN 2018

Klub seniorů Jezdkovice před zámkem v Hradci nad Moravicí

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
Léto, léto, léto už je tu… A nejen to, před námi jsou prázdniny a proto
bychom Vás opět chtěli informovat o dění v naší MŠ.
V druhé polovině letošního školního roku jsme opět uskutečnili spoustu zajímavých akcí a
výletů pro děti, a protože ještě malý kousek do prázdnin zbývá, chtěli bychom Vás touto cestou
ještě seznámit s tím, co nás čeká, ať už do konce roku nebo v nadcházejícím školním roce.
V měsíci květnu proběhl zápis dětí do MŠ a přišlo se zapsat 6 dětí. Momentálně zbývá ještě
jedno volné místo do naplnění kapacity mateřské školy. V jarních měsících se začalo pracovat
na rekonstrukci budovy MŠ a dojde k jejímu rozšíření a přestavbě na školu bezbariérovou.
Z tohoto důvodu dojde i k navýšení kapacity školy na vyšší počet dětí a případným zájemcům
o vzdělávání dítěte v naší MŠ bude vyhověno. Pro příchozí, nově zapsané děti momentálně
probíhá adaptační program s názvem „Mravenčí školička,“ nově přijaté děti jednou týdně, po
dobu 4 týdnů navštěvují se svými rodiči MŠ a zapojují se do činnosti mezi děti MŠ. Tento
adaptační program by měl dětem pomoci zvládnout při nástupu do MŠ odloučení od rodičů,
neboť už v průběhu programu mají možnost seznámit se s prostředím a novými kamarády.
V měsíci červnu nás ještě čekají tyto akce - Divadlo Beruška, společné fotografování dětí, výlet
na dětské hřiště do Kravař, relaxační program pro děti, rozloučení se školáky na školní zahradě
a výlet do ZOO Olomouc pořádaný společností AGROVO-CZ, Vladimír Opatřil ve spolupráci
s obcí Jezdkovice.

A pak už jen „ Hurá prázdniny!“
Školní rok však nekončí s koncem června, ale až posledního srpna a do té doby je třeba udělat
ještě spoustu práce. Především úspěšně dokončit rekonstrukci budovy MŠ. Dále nás čeká
ukončení projektu ŠABLONY I. a zahájení projektu ŠABLONY II., který je spolufinancován
Evropskou unií. Tento projekt nám financoval a opět bude financovat CHŮVU – což je
personální podpora pro děti dvouleté, didaktické pomůcky pro děti, přednášky pro rodiče,
projektové dny MŠ a další potřeby dětí a MŠ. ŠABLONY I. nám také částečně financovaly
nákup interaktivní tabule a naše vize na čerpání z ŠABLON II., je částečně financovat nákup
keramické pece, abychom s dětmi mohli pracovat s keramickou hlínou a vytvářet jak dárky
k různým příležitostem, tak ozdoby k výzdobě MŠ a pokud to podmínky dovolí, tak ve
spolupráci s obcí zapojit i děti a rodiče z obce. Věříme, že všechno půjde podle plánu a my se
2

budeme moci všichni sejít na slavnostním otevření MŠ po dokončení rekonstrukce a také při
jiných příležitostech v rámci spolupráce MŠ s obcí.
Chtěli bychom poděkovat Obci Jezdkovice za spolupráci a podporu a sponzorům za přízeň,
především firmě ReSpol s. r. o., OPaLL-AGRI s.r.o., Optys, Bidfood, Pega Krnov, rodičům
dětí naší MŠ a všem ostatním, kteří naši MŠ jakýmkoliv způsobem podpořili.
Přejeme Vám krásné léto plné sluníčka, krásnou dovolenou a načerpání elánu do dalších dnů.
Za tým zaměstnanců MŠ Jezdkovice
Bc. Palyzová Hana, ředitelka školy

Pěší výlet do ARBORETA – Nový Dvůr

BRĎO
Činnost v roce 2018 jsme zahájili Tříkrálovou sbírkou pro Charitu Opava. Zazvonili u všech
domů, potěšili svým zpěvem a předali malé dárečky. Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou
věc. Jako poděkování za koledování jsme se v březnu zúčastnili bruslení na zimním stadionu
v Opavě.
Během zimy v naší obci proběhly další akce, na kterých jsme nemohli chybět. Na plese
důchodců jsme s pomocí hereckých a pěveckých talentů z řad dospělých ztvárnili muzikál
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Červená Karkulka, přidali jsme se k masopustnímu průvodu a přišli podpořit účast na dětský
karneval.
otvírání studánek u přehrady v Novém Dvoře

Další velkou akcí bylo Otvírání studánek. Pomocí
šipkované jsme si zpříjemnili cestu k novodvorské
přehradě, u které jsme slavnostně odemkli studánku a
popřáli jí průzračnou a zdravotně nezávadnou vodu.
Zbytek dne jsme strávili hraním her a smažením
vajíček.

1. května jsme se vypravili na tradiční jarní výlet.
Vlakem jsme vycestovali do Studénky, z které jsme
pokračovali cestou necestou, přes pole, lesy, louky
krásnou přírodou kolem rybníků v CHKO Poodří.
Také

jsme

navštívili

záchrannou

stanici

v Bartošovicích, kde jsme se dozvěděli mnoho
informací o zraněných zvířatech a jejich záchraně
při komentované prohlídce. Ušli jsme spoustu

výlet do Studénky

kilometrů a příjemně si užili slunečný, sváteční den.
Bohužel kvůli nedostatku dětí a také nedostatku času jsme v tomto roce neúčinkovali při Dni
matek. Do příštího roku se snad naše skupinka rozroste o děti ochotné účinkovat a opět naše
maminky a babičky budeme moct potěšit pěkným vystoupením. Školní rok ukončíme 25.
června návštěvou Arboreta.
A teď už s nedočkavostí vyhlížíme první prázdninové dny a další příležitosti, kdy se spolu
všichni sejdeme a užijeme si chvíle se svými přáteli.
Za BRĎO přeji všem příjemné prožití letních dnů, plno nových, krásných zážitků a
nezapomeňte v těchto horkých dnech dodržovat pitný režim.
Monika Kaperová
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SDH JEZDKOVICE
Opět jsme otočili kalendář na měsíc červen a s tím přichází další vydání obecního
zpravodaje. Je čas říct si, co se ve Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice událo a
co se chystá.
Jako již tradičně, jsme se dne 13. ledna 2018 sešli v kulturním domě v Jezdkovicích na Výroční
valné hromadě SDH abychom zhodnotili činnost sboru za uplynulý rok a řekli si, jaké akce
chceme uskutečnit v roce letošním. Poslechli jsme si zprávu o činnosti sboru, zprávu o
finančním hospodaření a zprávu revizní komise. Zhodnotili jsme úspěch při pořádání akce 21.
Celookresních oslav sv. Floriána. Ale hlavně jsme se dobře pobavili.
Dne 28. dubna se zástupci sboru, Rudolf Klein a Leopold Kupka, zúčastnili oslav 125. let od
založení sboru v Jamnici. U příležitosti oslav se konala slavnostní mše svatá, slavnostní schůze
a svěcení nového automobilu.
Dne 12. května se zástupci sboru, Rudolf Klein, Romana Dudoková a Hana Ondrášková
zúčastnili 22. Svatofloriánského setkání hasičů z okresu Opava. Letos se setkání konalo
v Hlučíně. U příležitosti sv. Floriánského setkání se konal průvod s prapory, slavnostní mše
svatá, přítomným sborům byla na prapor zavěšena stuha ke 100mu výročí osvobození
republiky. Celá akce byla ukončena občerstvením v kulturním domě. Přítomno bylo celkem 56
sborů s prapory.
Zatím jsme se nezúčastnili žádné soutěže. Chystáme se dne 7.7. na soutěž zvanou „Mladecký
trojpohár“ do Mladecka a 14.7. na netradiční soutěž „Překonej rybník“ do Jamnice.
A jaké akce chystáme? Určitě noční soutěž „O putovní pohár starostky obce.“ Soutěž proběhne
dne 7.9.2018, další informace budou ještě upřesněny. Také bude upřesněno, zda se v letošním
roce uskuteční Benátská noc a Zábavné odpoledne pro děti.
Na závěr bych vám chtěla popřát příjemně strávenou dovolenou v kruhu rodinném a dětem
krásné prázdniny plné sluníčka a bez nehod 
Za SDH Jezdkovice Hana Ondrášková
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KLUB SENIORŮ JEZDKOVICE
Klub seniorů probíhá pravidelně každé druhé pondělí
v měsíci. Roky všem přibývají, sil ubývá, někteří nás
už navždy opustili, přesto se snažíme být aktivní.

před hotelem Grůň

Naše jedna velká akce je vždy v lednu. Uspořádání a zajištění plesu, který byl opět úspěšný. V
zimních měsících se toho moc nedělo, ale od května jsme podnikli několik vydařených akcí.
10. května jsme uspořádali poutní výlet autobusem do Turzovky.
Bylo to náročné, ale všichni to zvládli a jistě budeme mít hluboké
zážitky. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Mostech u
Jablunkova, kde jsme dali květinu a zapálili svíčky na hrobě otce
Jožky. Výlet jsme ukončili pozdním obědem v hotelu Grůň.
poutní kostel v Turzovce
24. května jsme jeli do Hradce nad Moravicí, kde byla
domluvena komentovaná prohlídka zámku.
Na červnovou schůzku jsme měli pozvanou paní Janu
Schlossarkovou - spisovatelku z Hlučína, na autorské
čtení a bylo to hezké a veselé.
V červnu máme zajištěné lístky do divadla na baletní
večer Juno a Avos, na operu Leoše Janáčka - Příhody
autorské čtení Jany Schlossarkové

lišky Bystroušky a činohru K. J. Erbena - Kytice.

Opět vyzývám mladší důchodce, kteří se ještě nezapojili, přijďte mezi nás. Brzy začnou
prázdniny a období dovolených, tak přeji všem hodně pohody klidu a krásných zážitků.
Za Klub seniorů Milena Krusberská

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Knihovna se v Jezdkovicích nachází v budově zámku, vedle obecního úřadu.

Půjčovní doba knihovny:
každé pondělí
každé úterý

15:00 – 18:00
9:00 – 11:00
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Jaké služby kromě půjčování knih naše knihovna nabízí?
1) Obalování knih a učebnic – nebaví vás obalovat knihy a učebnice? Máme řešení.
Přineste je do knihovny a my vám knihy obalíme. Pokud nebudou v knihovně další
čtenáři, knihy obalíme na počkání. V opačném případě si termín vyzvednutí obalených
knih či učebnic domluvíte s knihovnicí.
2) Půjčování časopisů – krom půjčování časopisů Mateřídouška a Rozmarýna jsou
k dispozici také tyto časopisy: Pravdivé příběhy, Tajemné příběhy, Příběhy z ordinace,
Čas na lásku a Napsáno životem. Za tyto časopisy děkuji pravidelné čtenářce, která je
do knihovny darovala.
3) Půjčování deskových her – chcete si zahrát deskovou hru a doma máte pouze klasiku
Člověče, nezlob se? Přijďte do knihovny. Hru si můžete vypůjčit domů nebo jen tak
zahrát v knihovně. Půjčujeme tyto deskové hry: Doprava! v kostce, X-bere, Cortex
(mozkovna), Zvířata a Party alias Hádej, kdo jsem.
4) Meziknihovní výpůjční služba – máte oblíbenou knihu nebo autora? Nahlaste to
v knihovně a my knihu dovezeme z knihovny Holasovice. V případě zájmu se můžete
doma podívat, zda se v některé z obsluhovaných knihoven patřících pod knihovnu
Holasovice ta vaše kniha či autor nachází - knihovnaholasovice.info/katalog.
Pro komunikaci s knihovnicí využívejte tyto kontakty:


mail:

knihovna@jezdkovice.cz



facebook:

facebook.com/knihovnajezdkovice



web:

je.knihovnaholasovice.info

Závěrem bych vám všem chtěla popřát příjemně strávené léto, třeba i někde u vody s knihou
v ruce 
Za knihovnu Hana Ondrášková

SCHOLA JEZDKOVICE
První polovina roku 2018 bude za chvilku za námi. Utekla rychle i nám ve schole.
Letošní rok je poklidný, takže se věnujeme zkoušení nových písní, abychom obohatily náš
repertoár. Poprvé zazněl ve schole mužský hlas, letos si s námi zazpíval varhaník Patrik
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Poledník. Také ladné tóny houslí Aničky Vicherkové nás doprovázejí častěji, z čehož máme
velkou radost.
V pondělí 28. května jsme se společně s občany obce
vydali na pouť k Panně Marii do Stěbořic. Tato pouť už
se nám stala tradicí. U sochy Panny Marie jsme si udělali
Májovou pobožnost a zazpívali si.
Do prázdnin už nás čeká jen několik mší svatých v

pouť k Panně Marii do Stěbořic

místní kapli a po prázdninách?? Uvidíme. Koncert schol
v Litultovicích? Vánoční koncert v místní kapli? Nechejte se překvapit.
Za scholu Pavla Kaperová

VOD STĚBOŘICE
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice oznamuje, že v pondělí 11.6.2018 byly rozdány na
jednotlivé obce objednávky naturálií na rok 2018. Naturálie si objednávejte do pátku 29.6.2018.
Pro obec Jezdkovice jsou seznamy naturálií na vrátnici družstva.

OMEZENÍ NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Svazek pro provoz skupinového vodovodu Litultovice oznamuje zákaz napouštění bazénů
z vodovodního řádu až do odvolání.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny
starostka, místostarosta
Pondělí
Středa

účetní

10:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 13:00
8:00 – 14:00

13:30 – 15:00
13:00 – 18:00

8:00 – 14:00
8:00 – 12:00

Legalizace podpisů 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.
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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
Ceny plynových láhví jsou stanoveny následovně:



2 kg láhve
10 kg láhve

120,- Kč
456,- Kč

Prodej DVD
Stále máte možnosti si na obecním úřadě v době úředních hodin 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 DVD je 50,- Kč/ 1 ks.

Prodej publikací
Stále máte možnost si na obecním úřadě v době úředních hodin zakoupit tyto publikace:
Slovník nářečí západního Opavska a Opavština 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

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 5. a 6. října 2018.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „volební zákon“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o
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provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).
1. Volební strany
Volební stranou mohou být podle § 20 volebního zákona registrované politické strany a
politická hnutí [viz § 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sdružování v politických
stranách a v politických hnutích“)], jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice,
nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo
politických hnutí a nezávislých kandidátů.
2. Kandidáti
Členem zastupitelstva obce se může stát každý volič, kterým je podle § 4 odst. 1 volebního
zákona:


státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb
v dané obci přihlášen k trvalému pobytu,



státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká
republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, tj. státní občan
jiného členského státu EU s trvalým nebo registrovaným přechodným pobytem v dané obci,
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let (dle judikatury Krajského soudu
v Brně ze dne 19. září 2014 pod č. j. 64 A 6/2014 – 20, postačuje namísto splnění podmínky
přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k
přechodnému pobytu v příslušné obci).
U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a
b) volebního zákona, tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. A poslední podmínkou,
která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je
podmínka uvedená v § 5 odst. 2 a 3 volebního zákona, který řeší otázku neslučitelnosti funkcí.
Kandidát může kandidovat pouze na jedné kandidátní listině volební strany pro volby do téhož
zastupitelstva obce.
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3. Kandidátní listina
Podání kandidátní listiny upravuje § 21 volebního zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve
vyhlášce jako vzor č. 6. Náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 volebního
zákona.
Kandidátní listina musí obsahovat:


název zastupitelstva obce,



označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny,



název volební strany a označení, o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 volebního
zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí,



jména a příjmení kandidátů, pohlaví, jejich věk (aktuální ke dni podání kandidátní listiny) a
povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil, nebo které vystudoval,
nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně
není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo byla informací o jeho
angažovanosti), část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou
členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede "bez
politické příslušnosti"),



pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla,



jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát,



jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,



jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení
politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o
nezávislého kandidáta,



podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta;
podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení
politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení
funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační
jednotky, je-li ustavena.
Vzor kandidátní listiny je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
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a) Počet kandidátů
Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného
zastupitelstva obce.
V obci Jezdkovice pro volební období 2018 – 2022 je volené 7 členné zastupitelstvo, volební
strana tedy může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů
volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé
číslo dolů. V obci Jezdkovice se tedy jedná o 9 kandidátů na kandidátní listině.
b) Prohlášení kandidáta
Vzor prohlášení kandidáta je uveden ve vyhlášce jako příloha ke vzoru č. 6. Ke kandidátní
listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou
kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, je-li u voliče, v době
podání kandidátní listiny překážka (např. nedosáhl věku 18 let, není v obci přihlášen k trvalému
pobytu apod. – viz ust. § 4 a 5 volebního zákona), uvede se, v čem překážka spočívá s tím, že
pomine ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné
kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo,
kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození (§ 22 odst. 3 volebního zákona). Vzor
prohlášení kandidáta je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Nezávislý kandidát kandiduje sám pod svým jménem. Volební strana typu nezávislý kandidát
se tak nijak nezakládá nebo neregistruje.
Sdružení nezávislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl
od politických stran a politických hnutí, které musejí podat žádost o registraci Ministerstvu
vnitra. Sdružení nezávislých kandidátů je obdobně jako nezávislý kandidát volební stranou jen
pro volby, ve kterých kandiduje.
c) Petice
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle
§ 21 odst. 4 volebního zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči
podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení
zákona. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany,
název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle
podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen
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k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají
se také podpisy kandidátů samých. Potřebný počet podpisů voličů je stanoven v příloze k
volebnímu zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají
volby, tj. k 1. lednu 2018 a je uveřejněn na úřední desce registračního úřadu.
Počty podpisů na peticích jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Pro Obec Jezdkovice s počtem obyvatel do 500 je pro nezávislé kandidáty 5 % z počtu obyvatel
a pro sdružení 7 % z počtu obyvatel.
d) Podání kandidátní listiny
Volební strany předají podle § 21 odst. 3 volebního zákona kandidátní listinu a v případě
sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede
dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu, tj. nejpozději 31.
července 2018. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní listina již registračnímu úřadu
doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona nelze
prodloužit, ani prominout jejich zmeškání. Registračním úřadem je pro účely voleb do
zastupitelstev obcí pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 volebního zákona).
Dle § 22 odst. 1 písm. i) volebního zákona, musí kandidátní listina obsahovat podpis zmocněnce
volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta. Podává-li kandidátní listinu politická
strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických
hnutí a nezávislých kandidátů, musí kandidátní listina vedle podpisu zmocněnce obsahovat i
jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě
jménem organizační jednotky, je-li ustavena.
e) Zmocněnec a jeho náhradník
Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech
prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba,
která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s
omezením svéprávnosti nebo kandidát.
Zmocněncem nemůže být osoba, která je kandidátem té volební strany, za níž jedná, volební
zákon však výslovně nevylučuje, aby zmocněncem byla osoba, která je kandidátem jiné volební
strany do téhož zastupitelstva obce, případně jiného zastupitelstva obce v rámci České
republiky. Zmocněncem může být i osoba, která plní funkci zmocněnce pro jinou volební
stranu.
13

Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně
odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst.
4 volebního zákona). Je-li náhradník uveden na kandidátní listině a zmocněnec odvolán,
nastupuje náhradník automaticky na uvolněné místo.
4. Posouzení a registrace kandidátní listiny
Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, tj. od 31. července do
6. srpna 2018, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené volebním
zákonem. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana prostřednictvím zmocněnce
registračním úřadem dle § 23 odst. 1 volebního zákona ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede dnem
voleb (nejpozději 8. srpna 2018) písemně vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede
dnem voleb (do 13. srpna 2018) nedostatky odstranila. Pokud volební strana závady ve shora
uvedené lhůtě neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dnů přede dnem voleb (do 18.
srpna 2018) o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 odst. 2 volebního zákona), nebo o
odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) volebního zákona). Pokud však kandidátní
listina splňuje náležitosti podle volebního zákona, rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě o
její registraci (§ 23 odst. 3 písm. a) volebního zákona).

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří
potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:


v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:


u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),



v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),



u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
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Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva
vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může občan převzít na Ministerstvu vnitra nebo na
obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého
podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část
správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Občané starší 15 let

Občané mladší 15 let

Vydání do 24 hodin v
pracovních dnech
MV -> MV = 6 000
ORP -> MV = 4 000 + 2 000

Vydání do 5 pracovních
dnů
MV -> MV = 3 000
ORP -> MV = 2 000 + 1 000

4 000

2 000

2 000 = 6 000

1 000 = 3 000

MV -> MV = 2 000
ORP -> MV = 1 500 + 500

ORP -> ORP = 3 000
MV -> MV = 1 000
ORP -> MV = 500 + 500

1 500

500

500 = 2 000

500 = 1 000

ORP -> ORP = 1 000

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání občanských průkazů:


všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s
kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500,- Kč za
vydání občanského průkazu s čipem),



občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak
učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a
deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,



aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené autentizaci držitele
a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
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dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna
hromadná výměna dokladů),



občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou
vydávány pouze z důvodu voleb,



lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat
občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do
24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,



občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s
rozšířenou působností (v hl.m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také
Ministerstvo vnitra,



občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo
nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí
dokladu,



převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u
Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice
„Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u
Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů
městských částí Praha 1 až 22)
NELZE ŽÁDAT u Ministerstva vnitra
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PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě podání žádosti nebo u
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní
poplatek 100 Kč, NELZE PŘEBÍRAT u Ministerstva vnitra

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
- ve lhůtě do 30 dnů – 50,- Kč,
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300,- Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500,- Kč.

Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let ve
zkrácené lhůtě
- ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500,- Kč,
- ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1 000,- Kč.

KDE se platí správní poplatek za vydání občanského průkazu ve zkrácené
lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní
poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra
(dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u
MV.

Občané starší 15 let

Občané mladší 15 let

Vydání do 24 hodin v
pracovních dnech
MV -> MV = 1 000
ORP -> MV = 500 + 500

Vydání do 5 pracovních
dnů
MV -> MV = 500
ORP -> MV = 250 + 250

500

250

500 = 1 000

250 = 500

MV -> MV = 500
ORP -> MV = 250 + 250

ORP -> ORP = 500
MV -> MV = 300
ORP -> MV = 200 + 100

250

200

250 = 500

100 = 300

ORP -> ORP = 300
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AKCE, KTERÉ SE BUDOU DO KONCE ROKU KONAT
Myslivecký den
V rámci prohloubení spolupráce s polským partnerem, solectwem Wysoka,
proběhne ve dnech 7. – 8. července v areálu střelnice Mysliveckého spolku
Soseň Sportovně-vzdělávací setkání myslivců Wysoka a Malý Cetín s myslivci
MS Soseň. Slavnostní zahájení Mysliveckého dne bude zahájeno prohlídkou
střelnice a jejího zázemí. Přítomní budou vystavovatelé fotek se zaměřením na
krásy přírody, ptactva a zvěře – vernisáž s autory, bude následovat prezentace s odbornou
přednáškou. Nebude chybět střelecká soutěž, střelba na asfaltové holuby s vyhodnocením
střelecké soutěže. Shlédneme odborné vystoupení trubačů, seznámíme se s Dykovými
mysliveckými signály. Dále bude následovat odborný seminář na téma Úživnost honitby a vliv
predátorů na populaci zajíce polního a bažanta obecného. Praktická ukázka péče o zvěř –
krmelce a zásypy, napáječky, skladování krmiv, plány mysliveckého hospodaření. Ukázka
vábení jelenů – troubení. Všechny prezentace jsou s odbornými přednáškami. Účastníkům
mysliveckého dne bude odpovídáno na jejich otázky.
Večer se uskuteční posezení a tanec s hudbou Country Kavalérie. Účelem aktivity je, aby CZ a
SK formou přednášek ukázali a předali zkušenosti v oblasti myslivosti polskému partnerovi,
solectwu Wysoka, který tyto zkušenosti nemá.

Historie obce Wysoka a dožínky
Ve dnech 1. – 2. září se zástupci obce Jezdkovice v rámci prohloubení spolupráce s polským
partnerem vypraví za historií a současností do solectwa Wysoka se slavnostmi dožínky. Více
informací bude upřesněno. Občané, kteří mají zájem se této akce zúčastnit, ať se přihlásí na
obecním úřadě.

Noční hasičská soutěž
Dne 7. září pořádá SDH Jezdkovice na místním hřišti již VII. ročník noční hasičské soutěže „O
putovní pohár starostky obce.“ Další informace budou upřesněny.

Fotbalové utkání
Dne 9. září se bude na místním hřišti konat fotbalové utkání „Svobodní proti ženatým.“ Začátek
utkání je ve 14:30. Občerstvení zajištěno.
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Vinobraní
Dne 6. října od 20:00 bude obec pořádat v kulturním domě Vinobraní. K tanci a poslechu
zahraje cimbálová kapela Gizdi z Opavy.

Vítání občánků
Vítání občánků proběhne v říjnu. Další informace a přesný termín konání akce bude pro rodiče
dětí narozených v tomto roce upřesněn.

Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou
Začátkem 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.

JÍZDNÍ ŘÁD AUTOBUSŮ
Linka č. 247 – všední dny
Zastávka
Jezdkovice, rozc.
Jezdkovice, rest.
Jezdkovice, rozc. Nový Dvůr

Čas odjezdu
6:16
4:44
10:30

Čas odjezdu
7:05
7:25

Čas odjezdu
16:20
13:03

Čas odjezdu
17:20

Linka č. 247 – soboty, neděle, svátky
Zastávka
Jezdkovice, rest.
Jezdkovice, rozc. Nový Dvůr

Čas odjezdu
5:09
11:17

Čas odjezdu
17:02

Čas odjezdu
6:16
4:44
10:30

Čas odjezdu
13:05
17:20

Linka č. 247 – prázdniny
Zastávka
Jezdkovice, rozc.
Jezdkovice, rest.
Jezdkovice, rozc. Nový Dvůr

Čas odjezdu
16:15

Linka č. 248 – všední dny
Zastávka
Jezdkovice, rest.

Čas odjezdu
5:45

Čas odjezdu
7:38

Čas odjezdu
9:10

Čas odjezdu
11:15

Čas odjezdu
9:10

Čas odjezdu
11:15

Čas odjezdu
20:57

Čas odjezdu
20:57

Linka č. 248 – prázdniny
Zastávka
Jezdkovice, rest.

Čas odjezdu
5:45
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V první polovině roku oslavili významné životní jubileum:
Leden

Ludmila Veronyová
Zdena Geyerová
Bohuslav Lešinský

Únor

Antonín Klein
Svatopluk Pavelek
Jan Kavan
Miroslava Malchárková

Duben

Jiří Tomeček

Červen

Antonín Salzmann
Miloš Burda

Nejstarší občané obce: pan Jan Rýž
pan Antonín Salzmann
Zastupitelstvo obce Jezdkovice všem jubilantům ještě jednou gratuluje
a přeje pevné zdraví do dalších let.
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DOVOLENÁ MUDR. VÍT SKALIČKA
2.7. – 12.7.2018 A 30.7. – 3.8.2018
Vážení pacienti,
během naší dovolené, od 2. do 12. července a dále od 30. července do 3. srpna
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
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

7:30 – 10:00 Neplachovice
7:30 – 10:00 Brumovice
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.
Přejeme všem našim pacientům pěkné příjemné prožití léta.

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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