OBEC
JEZDKOVICE

ZPRA V ODA J
ZÁŘÍ 2018

výlet ZOO Olomouc

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

PROJEKT „STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ
ŠKOLY JEZDKOVICE VEDOUCÍ K NAVÝŠENÍ KAPACITY“

Vážení spoluobčané, Obec Jezdkovice realizuje projekt Stavební úpravy a přístavba MŠ
Jezdkovice vedoucí k navýšení kapacity, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem
projektu je na základě provedení stavebních úprav a související přístavby zvýšit stávající
kapacitu Mateřské školy Jezdkovice, příspěvková organizace, Jezdkovice 51, 747 55
Jezdkovice. Stávající kapacita mateřské školy činí 23 dětí, po realizaci projektu bude
navýšená kapacita činit 28 dětí (tj. nárůst kapacity o 5 dětí). Výsledkem bude na základě
provedených stavebních úprav a přístavby změna dispozičního využití vnitřních prostor
stávající

budovy

tak,

že

doposud

nevyužívaná část budovy pro potřeby
mateřské školy se stane její součástí
za účelem

rozšíření

prostor

stávající

kmenové třídy. V rámci projektu bude
zřízen bezbariérový vstup (nová přístavba),
bezbariérové WC a realizovány další
stavební

aktivity

bezbariérovost,

v souvislosti

podporující
s nárůstem

kapacity bude doplněn stávající nábytek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Budova mateřské školy prošla během letních prázdnin rekonstrukcí.
Obecní byt, který byl součástí budovy MŠ, prošel rozsáhlou rekonstrukcí a mateřská škola
se rozšířila o další prostory. K zadní části této budovy byl přistavěn bezbariérový vstup
s bezbariérovým sociálním zařízením, které navazuje na nově zrekonstruované prostory:
 sociální zařízení pro děti;
 výdejnu s jídelnou;
 dvě pevné ložnice.
Rekonstrukcí prošla i stávající chodba MŠ a v části
původního bytu se vytvořila šatna pro děti. Prostory
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výdejny, se proměnily v zázemí pro zaměstnance a s jídelny se stala ředitelna, která se ještě
musí vybavit potřebným nábytkem.
Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce, mateřská škola nebyla otevřena v plánovaném termínu, ale
její otevření se posunulo na 3. 9. 2018, kdy byl zahájen nový školní rok. V tento den jsme děti
přivítali v nových prostorách s dostatkem místa pro různé aktivity. K otevření MŠ v tomto
termínu, přispělo velké pracovní nasazení všech zúčastněných. Kromě firem, které se na
rekonstrukci podílely, patří velké poděkování všem zaměstnancům MŠ, zaměstnancům obce a
také obci samotné v zastoupení paní starostky, která na celou rekonstrukci důsledně dohlížela
a řešila všechny nastalé problémy tak, aby se vše stihlo dokončit do daného termínu.
Téměř měsíc školního roku v nových prostorách už máme za sebou a plánujeme akce pro děti
a rodiče. V měsíci říjnu nás čeká „Drakiáda,“ v listopadu „uspíme broučky,“ v prosinci
přivítáme v naši MŠ Mikuláše a u vánočního stromečku si s dětmi nadělíme dárky. Nechceme
však zapomenout ani na Vás, a protože nám to nové prostory MŠ dovolují, rozhodli jsme se
Vás všechny pozvat na den otevřených dveří, s krátkým programem dětí a vánočním
prodejním jarmarkem, který se uskuteční dne 22. 11. 2018 v odpoledních hodinách.
Věříme, že jste alespoň trošku zvědaví, jak MŠ vypadá po rekonstrukci, a rádi se přijdete za
námi podívat. Už teď se na Vás těšíme.
Za zaměstnance MŠ Bc. Hana Palyzová, ředitelka školy

VÝPRAVA ZA HISTORIÍ A SOUČASNOSTÍ OBCE WYSOKA SE
SLAVNOSTMI DOŽÍNKY

Ve dnech 1. a 2. září 2018 se v rámci projektu Polsko-české partnerství bez hranic / Polskoczeskie partnertwo bez granic uskutečnil zájezd do partnerské obce Wysoka. Zájezdu se
zúčastnilo 23 zástupců obce. V rámci programu „Výprava za historií a současností obce se
slavnostmi dožínky“ jsme byli seznámeni z historií obce
Wysoka, navštívili jsme místní kostel, hasičskou

zájezd Dožínky
Wysoka

zbrojnici a pekárnu, naučili jsme se plést dekorace
z obilí, prohlédli jsme si krásně vyzdobenou obec,
navštívili jsme kostely a náměstí ve městě Olesno a
zúčastnili jsme se slavností dožínek ve Wysoke.
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SPORTOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ SETKÁNÍ MYSLIVCŮ WYSOKE
A MALÝ CETÍN S MYSLIVECKÝM SPOLKEM SOSEŇ

Ve dnech 7. - 8. července 2018 se ve Stěbořské skále uskutečnilo
v rámci

přeshraniční

spolupráce

Sportovně-vzdělávací

setkání

myslivců Wysoke a Malého Cetína s myslivci MS Soseň.
Myslivecký den byl slavnostně zahájen prohlídkou střelnice a jejího
zázemí.
Přítomní byli vystavovatelé fotek se zaměřením na krásy přírody,
ptactva a zvěře – vernisáž s autory, následovala prezentace s odbornou přednáškou.
Nechyběla střelecká soutěž, střelba na asfaltové holuby s vyhodnocením střelecké soutěže.
Poslechli jsme si vystoupení trubačů a seznámili se s Dykovými mysliveckými signály.
Dále následoval 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 byly s odbornými přednáškami. Účastníkům mysliveckého dne
bylo odpovídáno na jejich otázky.
K večernímu posezení a k tanci nám hrála kapela Country Kavalérie.
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Zástupci obcí Otice, Jezdkovice a Zbyslavice se ve dnech 8.-9. září 2018 zúčastnili
akce s názvem "Dny Evropského dědictví." Akci v rámci projektu Česko-polské
partnerství bez hranic / Czesko-polskie partnerstwo bez granic pořádaly obce Olesno
a Borki Wielke.
Na programu byly návštěvy kostelů, památných míst, pomníků, účast na koncertech,
vystoupení občanů a spolků, přátelské posezení a setkání s představiteli samosprávy
a partnerských měst.

5

BRĎO
Největší, a zároveň jedinou, společnou akcí o
prázdninách byl náš TÁBOR u rybníka v Sádku.
Sice počet dospělých táborníku pomalu začíná
přerůstat počet dětských, ale to nám nevadí. A jak
říkají naše vedoucí: „I kdybychom měli v pěti sedět
na hrázi a usrkávat kafe, tak si to pořádně užijeme.“
Letošní tábor se nesl v duchu Školy čar a kouzel v Sádku. Byli jsme rozděleni do tří družstev
a při našem týdenním výcviku jsme za každý úspěch sbírali body pro svůj tým.
Celý týden jsme měli krásné, letní počasí, které jsme využili ke hrám a vodním aktivitám.
Soutěžili jsme v hodu peříčkem, v zatloukání hřebíků nebo ve střelbě z luku. Absolvovali
jsme opičí dráhu na koštěti. Projeli jsme se na koni a zažili trochu adrenalinu při plavbě na
paddleboardu. Samozřejmě nesmělo chybět batikování, savování a barvení přes šablony.
Jídelnu jsme si ozdobili nově vyrobenými lapači snů. Všechny výrobky se nám povedly.
Večery jsme trávili kolem táborového ohně, kde jsme se bavili zpěvem, tancem, hrami a
hádankami, v pátek proběhla stezka odvahy a potom jsme společně sledovali zatmění Měsíce.
Opět to uteklo jako voda a my se po týdnu vrátili domů. Sice trochu špinaví, smradlaví,
s mastnými vlasy a pěti kily navíc, ale šťastní!
Jelikož jsme letos nestihli naši oblíbenou akci - rozloučení s prázdninami na střelnici,
plánujeme víkend na faře v Litultovicích, případně v Hlavnici. Předpokládaný termín je 27.28.10.2018.

INFORMACE SDH JEZDKOVICE
Ve Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice bylo založeno družstvo mladých hasičů
pro děti od 3 let – tzv. hasičská přípravka.
Dne 13. září 2018 proběhla informativní
schůzka, které se zúčastnilo 9 dětí s rodiči. Na
programu schůzky bylo seznámit rodiče, jak
budou setkání probíhat, co mají dětem obléknout
a byly rozdány přihlášky do sboru. Dále bylo
dohodnuto, že se budeme scházet každý čtvrtek
nástup, který se děti naučili již na prvním setkání
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v 17.00 hod. před hasičskou zbrojnicí a následně se přesuneme na hřiště či do kulturního
domu. Na každé schůzce bude pro děti připraven program s hasičskou tématikou. Budeme
hrát hry, soutěžit, učit se topografické značky, důležité telefonní čísla, spojovat hadice,
uzlovat, atd.
V případě zájmu stát se součástí našeho týmu a pro více informací kontaktujte Romanu
Dudokovou, Hanu Ondráškovou, Ivetu Polišenskou nebo přijďte na kterékoliv setkání.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018:
v pátek 5. října v době od 14.00 do 22.00 hod.
v sobotu 6. října v době od 8.00 do 14.00 hod.
Volební místnost je kancelář obecního úřadu. Voliči bude umožněno hlasovat poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky (platným občanským průkazem,
diplomatickým, služebním nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu).

INFORMACE Z WEBOVÝCH STRÁNEK E-MAILEM
Pro občany obce Jezdkovice byla na webových stránkách obce zřízena nová služba

INFORMACE E-MAILEM
Každému, kdo přes webové stránky zaregistruje
svou e-mailovou adresu a současně potvrdí souhlas
s použitím

osobních

údajů,

budou

pravidelně

odesílány aktuality, dokumenty z úřední desky a
konané kulturní a společenské akce v obci.
Souhlas je platný 3 roky, ale lze jej kdykoliv odvolat
a z odběrů novinek se odhlásit.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V úterý 9. října v době od 15.00 do 17.00 proběhne v obci Jezdkovice před zámkem svoz
nebezpečného odpadu.
Do nebezpečného odpadu nepatří: tříděný odpad (sklo, papír, plasty), pneumatiky, větve,
železo, stavební suť.
Do nebezpečného odpadu patří: obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla,
kyseliny, postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, absorpční činidla, fotochemikálie,
pesticidy, vyřazené elektrospotřebiče obsahující nebezpečné látky.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ MUDR. SKALIČKA INFORMUJE
Internetová stránka ordinace
Máme vytvořenou novou internetovou stránku www.ordinaceskalicka.info, kde najdete
všechny zásadní informace o provozu ordinace, tj. všechny kontakty, ordinační hodiny, různé
užitečné rady a odkazy týkající se zdravotní péče. Také zde vždy aktualizujeme informace o
blížících se dovolených, očkovacích kampaních a další novinky.

E-recepty
Je možnost zaslání receptu elektronickou cestou, bez nutnosti vyzvednutí listinné formy a to
těmito dvěma způsoby:
1. Napíšete nám e-mail, že žádáte o předpis konkrétních léků, a my Vám zašleme
recept(y) v e-mailové zprávě. Ty si pak vytisknete nebo jen ukážete v lékárně na
displeji Vašeho mobilu či tabletu.
2. Zkontaktujete nás telefonicky a my vám zašleme alfanumerický kód v SMS zprávě.
Ten nadiktujete lékárníkovi.

Preventivní prohlídky
Hodně se nás lidé ptají, jak často se provádí preventivní prohlídka a jaká zahrnuje vyšetření.
V přehledu je to takto:
 Preventivní prohlídku u praktického lékaře byste měli absolvovat každé dva roky.
Vyšetření je užitečné ze zdravotních důvodů (včasné odhalení zdravotních rizik nebo
nemoci), ale i z ryze praktických (vytvoří se při ní dokumentace pro Vaše další
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prohlídky apod.). Termíny další prohlídky evidujeme, ale není v našich možnostech
Vás všechny postupně zvát, proto doporučujeme, abyste tuto záležitost vedli sami
v patrnosti, popř. kdykoli zavolejte a my Vám vše upřesníme.
 Součástí prohlídky je rozhovor o zdravotním stavu (anamnéza) a tělesná prohlídka
(fyzikální vyšetření), které má celkový charakter.
 Dále laboratorní vyšetření krve a moči v intervalech stanovených zdravotním řádem,
ale samozřejmě se individuálně odběry rozšiřují podle indikace lékaře.
 Od 50 let vyšetření přítomnosti krve ve stolici (zde je doporučeno do 55 let
každoročně), popř. je možnost absolvovat preventivní koloskopii (jednorázově).
 EKG od 40 let věku co 4 roky, nebo častěji podle indikace lékaře.
 Ženy od 45 let doporučujeme k mamografickému vyšetření (co 2 roky)
 Součástí je i kontrola řádného a doporučeného očkování.

Očkování proti chřipce
Zima se blíží, takže se prosím hlaste sestřičce ohledně očkování proti chřipce. Jako každý rok
je možné si vakcínu zamluvit.

AKCE, KTERÉ SE BUDOU KONAT DO KONCE ROKU
Vinobraní
Obec Jezdkovice pořádá v sobotu 6. října od 20.00 hod. v kulturním době již
9. ročník Vinobraní. K tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Gyzdi
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z Opavy. Dále se můžete těšit na taneční vystoupení folklórního souboru Vrtek z Opavy. Víno
a burčák z Milotic. Vstupné 80,- Kč.

Koncert schol
V neděli 7.10.2018 od 14.30 hod. se bude konat v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích
koncert schol. V letošním roce zde bude vystupovat také schola z Jezdkovic.

Soutěžní odpoledne se seniory
Klub Seniorů Jezdkovice zve všechny seniory na soutěžní
odpolední setkání, které proběhne v pátek 12. října 2018
od 16.00 hod. v sále kulturního domu v Jezdkovicích.
Během odpoledne bude podáváno občerstvení. Přijďte se
pobavit a užít si podzimní odpoledne.

Vítání občánků
Děti narozené v tomto roce přivítáme ve středu 31. října 2018 v 17.00 hod.
v kulturním domě v Jezdkovicích.

Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou
Začátkem prosince se bude konat vánoční výstavka na určité téma. Dále se bude
zdobit vánoční strom a následně bude pro děti připravena mikulášská nadílka. Téma
výstavky a datum konání bude včas upřesněno.

Vánoční koncert
V pátek 21.12.2018 se bude konat v kapli Krista krále v Jezdkovicích
vánoční koncert. Účinkovat bude schola Jezdkovice.

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