OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Prosinec 2018

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 4. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné informace.

NEROZBALENÉ DÁRKY
Milí Jezdkovští! Dovolte, abych přání k Vánocům začal ne moc veselým
příběhem:
Listonoš zazvonil dvakrát. Do Vánoc scházelo pět dní. Nesl obrovskou
krabici zabalenou v drahém papíru a zdobenou zlatými stuhami. „Dále,“
ozvalo se z domu. Listonoš otevřel dveře. Dům byl zanedbaný, všude leželo
plno prachu. V křesle seděl starý muž. „Podívejte, jak krásný dárek vám
nesu!“ zahlaholil vesele listonoš. „Děkuji. Klidně ho postavte na zem,“ odpověděl muž
smutně. Listonoš se zmateně zarazil. Bylo jasné, že krabice obsahuje něco krásného nebo
dobrého, a ten stařík rozhodně nevypadal, že by žil v blahobytu. Proč ho tedy dárek tolik
zarmoutil? „Pane, vás ten dárek ani trochu netěší? Ani se nepodíváte dovnitř?“ „Nemůžu…
Opravdu nemůžu,“ odpověděl stařík se slzami v očích. A začal vyprávět listonošovi o své
dceři, která se provdala do sousedního města a zbohatla. Každý rok mu k Vánocům posílá
dárek s lístkem: „Od dcery Lucie a jejího muže.“ Nikdy žádné osobní přání, jediná návštěva
nebo pozvání: „Přijeď k nám na Vánoce.“ „Jen se pojďte podívat,“ dodal muž a unaveně
vstal. Listonoš šel za ním. Když došli ke komoře, stařík ji otevřel. „Ale…“ podivil se listonoš.
Komora přetékala vánočními dárky. Každý rok přišel jeden. Všechny byly zabalené v
krásném papíru a ovázané lesklými stužkami. „Vždyť vy jste je vůbec neotevřel!“ divil se
listonoš. „Ne,“ prohlásil zklamaně stařík. „Není v nich láska.“
Milí obyvatelé a přátelé Jezdkovic, teď už asi víte, co vám přeji!? Aby vaše darované i přijaté
dárky nezůstaly nerozbaleny v komoře. To z celého srdce, ale přeji vám i návod k tomuto: Ať
kvůli hodnot, kterých si v životě vážíme, dokážeme hodně obětovat a plně se pro ně nasadit.
Jenom to je cesta k jejich zakoušení.
Otec Klement Rečlo

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
Blíží se čas Vánoc, čas pohody a klidu. I my v mateřské škole se chystáme na vánoční
nadílku, která proběhne v rámci dopoledne 18. prosince 2018. S dětmi si v tento den
vytvoříme vánoční atmosféru, budeme zpívat koledy, pouštět lodičky, povídat si o tradicích,
také rozkrojíme jablíčko a počkáme, až zazvoní kouzelný zvoneček, rozsvítí se vánoční
stromeček a rozzáří se všechna dětská očka a každý se dárečku dočká.
Sněhové vločky k zemi se snáší,
za oknem sype se sněhová nadílka,
mráz si s okny pohrává,
záclony provoní anýz a vanilka.
Chybí už jen pár stran v kalendáři,
Vánoční koledy zpívají andělé,
vánoční čas nastává.
Už jsou tu Vánoce,
tak ať jsou šťastné a veselé.
Děti a zaměstnanci mateřské školy Jezdkovice Vám všem přejí krásné, pohodové a ničím
nerušené svátky vánoční a do Nového roku 2019 štěstí, zdraví a spoustu splněných přání.
zaměstnanci Mateřské školy Jezdkovice
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KLUB SENIORŮ JEZDKOVICE
Čas letí neuvěřitelně rychle, zvláště nám seniorům a ať se nám to líbí
nebo ne, konec roku je co nevidět. Nicméně prožíváme krásné období
adventu a těšíme se na nejkrásnější svátky a kouzlo vánoc.
Během uplynulého pololetí se senioři scházeli na pravidelných schůzkách a také podnikali
různé akce. Rádi navštěvujeme různá divadelní představení ve Slezském divadle Opava.
V měsíci říjnu jsme byli nejaktivnější. 6. října bylo v obci vinobraní, kterého se mnozí z nás
zúčastnili.
12. října jsme byli pořadatelé soutěžního odpoledního setkání seniorů. Přijelo hodně zástupců
z Jakartovic, Hlavnice, Litultovic a Dolních Životic. Připravili jsme pohoštění ve stylu Retro a
hodně soutěžních disciplín. Všichni to brali zodpovědně a vážně. Tentokrát vyhráli zástupci
Litultovic. Nálada byla výborná a všem se to líbilo.
17. října jsme navštívili muzeum v zámku ve Stěbořicích. Po dohodě s panem Karlem
Kosterou, který se opravdu o bohatou sbírku vzácných a dobových exponátů zasloužil, také se
o ně stará a umí o všem zajímavě vyprávět.
V listopadu byl den otevřených dveří v naší Jezdkovské mateřské škole, hodně seniorů této
příležitosti využilo a mnozí s určitou nostalgií zavzpomínali na své dětství a první školní
zážitky v této tehdejší škole. Nynější mateřská školka je opravdu krásná a všem dětem
přejeme hodně hezkých zážitků.
Poslední schůzku seniorů v tomto roce jsme již tradičně ukončili v krásně vyzdobeném sále
kulturního domu a využili doznívající Mikulášské výzdoby.
Přeji všem krásné prožití vánoc a hodně zdraví a pohody v roce 2019.
za Klub seniorů Milena Krusberská

BRĎO
Konec roku je za rohem a my vzpomínáme, jak jsme si to letos užili.
Činnost v tomto školním roce jsme zahájili 28. září při
tradičním svátečním výletě retro autobusem pana Trlici.
Nechali jsme se vyvést na Ovčárnu pod Pradědem a tam
jsme se rozdělili na dvě skupinky. Méně zdatní účastníci
a rodiny s malými dětmi se šli podívat k vysílači na
Pradědu a my ostatní se vydali po hřebenu na Skřítek.
Přestože jsme po sobě místy mohli házet sněhové koule
a foukal vítr, výlet se vydařil. Opět jsme poznali další
kus naší krásné země a domů se vraceli s úsměvy.
26. října jsme se zúčastnili lampiónového průvodu po
naší obci. Ještě než průvod vyšel, slavnostně jsme
zasadili lípu k výročí 100 let od založení
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Československé republiky a zazpívali hymnu, českou i slovenskou. Potom už lampióny
krásně ozářily naši obec. Nakonec jsme se ohřáli v kulturním domě u malého pohoštění.
Hned další den (27. října) jsme se vypravili na
dvoudenní pobyt na faru do Hlavnice. Starší členové
nás už pomalu opouští, a tak jsme si pro snížení
našeho věkového průměru přibrali s sebou mladé
budoucí táborníky, jako např. Honzu a Sáru
Kavanovy, Terezku Vicherkovou a další. Škaredým
počasím jsme si víkend nenechali zkazit. Byli jsme
se podívat na bývalé břidlicové lomy, večer opekli
venku špekáčky a zahráli si spoustu her.
V sobotu 8. prosince se v kulturním domě konala vánoční výstavka, na které jsme se mohli
inspirovat sváteční výzdobou. Letos jsme soutěžili o nejkrásnější a nejoriginálnější výrobky
z šišek. Když se setmělo, vyšli jsme ven před obecní zámek, abychom ozdobili a slavnostně
rozsvítili vánoční stromeček. Potom nás ještě navštívil svatý Mikuláš s čerty a anděly.
Všechny děti slíbily poslušnost, a tak si nakonec nikoho do pekla neodnesli.
A na závěr už jen pár slov. Vánoce jsou svátky pohody a míru, kdy můžeme být se svými
blízkými. Je to čas, kdy dům provoní jehličí a lahodné cukroví. Čas, kdy se dětem i dospělým
rozzáří oči. A přesně takové Vánoce Vám všem přeji.
Za BRĎO Monika Kaperová

SDH JEZDKOVICE
Opět zde máme prosinec a s tím přichází i malé ohlédnutí za tím, co se událo ve
Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice za posledního půl roku.
Dne 11. srpna se družstvo mužů zúčastnilo netradiční soutěže v požárním sportu
„Posezení u větřáku s netradičním hašením“ v Cholticích. Z této soutěže si dovezli
dárkový koš za krásné 2. místo.
Dne 7. září jsme uspořádali již VII. ročník noční soutěže v požárním sportu „O putovní pohár
starostky obce.“ Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev, z toho 7 družstev mužů a 4
družstva žen. Družstvo mužů z Jezdkovic se bohužel neumístilo. Putovní pohár si odvezlo
družstvu mužů z Komárova a družstvo žen z Milostovic.
Dne 13. září jsme měli úvodní schůzku ohledně hasičské přípravky, tj.
děti od 3 let. Přípravku vede Romana Dudoková, Hana Ondrášková a
Iveta Polišenská. Celkem vedeme 12 dětí. Úvodní schůzky se
zúčastnilo 9 dětí s rodiči. Byly předány informace, co na schůzkách
budeme dělat, co mají mít děti oblečené, domluvili jsme se který den a
v kolik hodin se budeme scházet, rodičům jsme rozdali pro děti
přihlášky do sboru a nakonec jsme děti naučili nástup. Do dnešního
dne proběhlo již deset schůzek, kde jsme děti učili spojovat hadice, vymysleli jsme si logo,
kreslili jsme ježečky, trénovali nástup, vymysleli a začali trénovat pohádku, kterou
předvedeme na výroční valné hromadě sboru. Schůzky se konají vždy ve čtvrtek v 16:30
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v hasičské zbrojnici. V případě zájmu dát dítě do hasičské přípravky a tedy do sboru
dobrovolných hasičů stačí přijít na schůzku nebo kontaktovat kteroukoliv z vedoucích.
Nyní se chystáme na výroční valnou hromadu sboru, staráme se o techniku a psychicky se
připravujeme na další sezónu soutěží v požárním sportu.
Závěrem bych chtěla pozvat všechny členy Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice na
Výroční valnou hromadu, která se bude konat v pátek 25. ledna 2019 v 18:00 v kulturním
domě v Jezdkovicích. Na programu bude zhodnocení uplynulého roku, plán akcí na rok
následující, předání nových členských průkazů, předání medailí k 100 letům výročí
Československé republiky a také kulturní vystoupení dětí z hasičské přípravky. S sebou si
nezapomeňte vzít 150,- Kč na zaplacení členských příspěvků na rok 2019.
Za Sbor dobrovolných hasičů Jezdkovice bych chtěla všem popřát příjemně strávené vánoční
svátky a do nového roku mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.
za SDH Jezdkovice Hana Ondrášková

SCHOLA JEZDKOVICE
„Zpěv se skládá ze slov, kterým narostla křídla!“ - Otto František Babler
Blížící se konec roku je pro scholu ve znamení intenzivních zkoušek.
Scházíme se každé pondělí a kromě těchto setkání jsme si udělaly 2 sobotní
soustředění. Učíme se nové písně a opakujeme známé adventní a vánoční písně. Připravujeme
se na adventní koncerty a mše svaté v naší kapli.
V neděli 7. října 2018 jsme se zúčastnili koncertu schol v Litultovicích.
Zazpívaly jsme si při mši svaté 28. října 2018 v kostele v Hlavnici a hned ve středu 31. října
2018 jsme v kulturním domě zazpívaly novým občánkům Jezdkovic.
V místní mateřské škole jsme 9. listopadu 2018 dětem zahrály pohádku O hloupé myšce a
zazpívaly písničky z večerníčku Příběhy včelích medvídků u příležitosti uspávání broučků.
V sobotu 24. listopadu 2018 jsme si s radostí
zazpívaly na křtinách Kristínky Vicherkové v
kostele Narození Panny Marie ve Stěbořicích a v
neděli 25. listopadu 2018 v kapli při slavnosti
Krista Krále.
Advent ještě nezačal a my už jsme 29. listopadu
2018 hostovaly v Seniorcentru ve Slavkově a
zpívaly pro místní seniory adventní a vánoční
písně.
Další vystoupení následovalo v neděli 2.
prosince 2018 v Marianum v Opavě.
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Teď už pilně trénujeme na adventní koncert v Jezdkovicích, který se bude konat v naší kapli v
pátek 21. prosince 2018 v 17.00 hod.
Po vánocích se vydáme do Bohdanovic, kde jsme přislíbily účast na vánočním koncertu.
Krásný a pohodový advent a svátky vánoční přeje za scholu Pavla Kaperová.

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Půjčovní doba knihovny je každé:
Pondělí
Úterý

15:00 – 18:00
9:00 – 11:00

V Místní knihovně Jezdkovice můžete kromě půjčování knih využívat také tyto služby:
Půjčování časopisů – k vypůjčení jsou tyto časopisy: Mateřídouška, Rozmarýna, Pravdivé
příběhy, Tajemné příběhy, Příběhy z ordinace, Čas na lásku a Napsáno životem.
Obalování knih a učebnic – máte doma knihy nebo
učebnice dětí, které chcete obalit? Není problém, zaneste je do
knihovny. Obalování je zdarma, a pokud v knihovně nebudou
čtenáři, tak je možno knihy nebo učebnice obalit na počkání.
Půjčování deskových her – k vypůjčení jsou tyto deskové
hry: Doprava v kostce, X-bere, Cortex (mozkovna), Zvířata,
Party alias Hádej, kdo jsem. Nově jsou k vypůjčení Česká
republika v kostce a Pohádky v kostce. Hry si můžete půjčit
domů a zahrát s dětmi či celou rodinou nebo i v knihovně
s přáteli či rodinou ve výpůjční době.
Balení dárků – nová služba knihovny! Chcete si nechat
zabalit vánoční či narozeninové dárky? Doneste je ve
výpůjční době do knihovny. Dárky budou zabaleny na
počkání. Balení dárků je za dobrovolnou cenu.
Kontakty do knihovny a na knihovnici:
e-mail: knihovna@jezdkovice.cz
h.ondraskova@gmail.com
facebook: facebook.com/knihovnajezdkovice
webové stránky: je.knihovnaholasovice.info
Pro aktuální informace doporučuji sledovat facebookovou stránku knihovny.
Závěrem bych chtěla popřát šťastné a veselé Vánoce, pod stromečkem ať najdete i nějakou tu
knihu a do nového roku všechno nejlepší.
za knihovnu Hana Ondrášková
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PŘÍPRAVA VÁNOČNÍCH SVÁTKU VE SLEZSKU V DOBÁCH MINULÝCH
Celý den měli lidé spoustu práce. Hospodyně trávily
hodně času v kuchyni, kde chystaly štědrovečerní
jídla, ale také jizbu.
Světnici vymetly novým březovým koštětem, stůl
vydrhly a potáhly čistým bílým plátnem. Pod stůl
přinesly čistou slámu (protože Ježíšek se také narodil
ve chlévě na seně), pod stůl daly sekeru (aby bylo
stavení chráněno před zloději), nohy stolu omotaly
řetězem (aby rodina držela pohromadě).
Doprostřed stolu daly ošatku s obilím a luštěninami
jako poděkování za úrodu a ošatku s ovocem
čerstvým i sušeným. Na stůl dávaly ještě chleba, vánočku, talíře se připravovaly nejen pro
každého člena rodiny, ale jeden také navíc jako výraz úcty k zemřelým předkům. Hospodáři s
pacholky a děvečkami uklízeli kolem stavení a ve chlévech také měli spoustu práce. Celé
hospodářství se muselo přichystat na veliký svátek narození Ježíše.
Ke štědrovečerní večeři lidé usedali, když na nebi vyšla první hvězda. Jako první jídlo byl
oplatek pomazaný medem, který měl zajistit hojnost a štěstí. Polévku jedli hrachovou, zelnou,
až v pozdější době rybí. K polévce jedli chléb. Hlavní jídlo byly "pučky" nebo "vrany" drobné makové buchty v míse zalité horkým mlékem, medem a rozpuštěným máslem. Taky
vánočka s mlékem, brambory a zelí různě upravené, kaše krupičná nebo ječná, devatero jídel
má být na stole a z každého musíte ochutnat, aby i v příštím roce byla všeho hojnost. Ryby
přišly na štědrovečerní stůl výjimečně, až v pozdější době, asi v 19 století. Po jídle musel od
všech jídel dostat také dobytek. Krávy kus vánočky, koně kousek chleba, drůbež od všeho
zrní a do studny se házelo jablko a ořech. Večer se lidé sesedli, vyprávěli, věštili budoucnost,
zdraví, úrodu, počasí, svatby.
Do dnešní doby se zachoval zvyk rozkrajovat jablko nebo rozloupnout ořech. Zdravé jádro a
čistá hvězdička značí zdraví. Taky pouštíme svíčky ve skořápkách po vodě, abychom zjistili,
jestli bude rodině pohromadě a lijeme olovo.
Boží hod je první vánoční svátek. Je to den klidu a rozjímání, kdy lidé trávili čas na
bohoslužbách, hospodyně nevařily, jedlo se to, co zbylo od štědrovečerní večeře.
Druhý svátek vánoční je svátek sv. Štěpána. Sv. Štěpán byl patronem koní, proto se tento den
dávalo pouštět koňům žilou, aby byli celý rok zdraví. Světil se oves a obilí. Je to hlavní
kolední den, kdy děti chodí po koledě, aby za zpívanou nebo říkanou koledu dostaly drobnou
sladkost, kousek vánočky nebo sušené ovoce. Tento den byl konec půstu. Vařil se masitý
oběd, vepřové uzené, husa nebo zvěřina. Jezdilo se po návštěvách, večer se konala Štěpánská
zábava, a protože právě na Štěpána končili čeledíni službu u hospodářů, bylo na Štěpánské
muzice hodně veselo.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 31. října 2018 jsme přivítali 5 nových občánků, z toho 4 holčičky a 1 chlapečka.
O doprovodný program se postarala schola Jezdkovice.
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PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2019
Tříkrálová sbírka – v pátek dne 4.1.2019 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 malé
dárečky.
Ples seniorů – v sobotu dne 19.1.2019 ve 20:00 v kulturním domě v Jezdkovicích pořádá
Klub seniorů Jezdkovice společenský ples. K tanci a poslechu zahraje živá hudba Duo
Porubek. Bohatá tombola. Domácí bufet a speciality. Vstupné 60,- Kč. Srdečně zvou
pořadatelé.
Výroční valná hromada SDH Jezdkovice – v pátek 25.1.2019 v 18:00 v kulturním
domě v Jezdkovicích proběhne Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Jezdkovice. Na programu bude zhodnocení roku 2018, plánované akce sboru v roce 2019,
předání nových členských průkazů, pamětních medailí ke 100 letému výročí Československé
republiky a předání informací ze schůzí sboru a okrsku, které se v průběhu roku konaly.
S sebou 150,- Kč na zaplacení členských příspěvků na rok 2019.
Konec masopustu s voděním medvěda a pochováním basy – v sobotu dne
2.3.2019 proběhne v naší obci tradiční konec masopustu s voděním medvěda. Sraz v 10.30
hod. Od 20.00 hod. pak proběhne v kulturním domě pochování basy.
Dětský karneval – i v roce 2019 bude pro děti pořádán dětský karneval. Hrát a zpívat
bude agentura TOMINO. Termín upřesníme.
Den matek – jako každoročně, i v roce 2019 se bude druhou neděli, 12.5.2019 konat
pro maminky a babičky den matek. Další informace budou upřesněny.

Noční hasičská soutěž – jako již tradičně, tak i v roce 2019 proběhne na místním hřišti
v pátek dne 6.9.2019 VII. ročník noční hasičské soutěže „O putovní pohár starostky obce.“
Další informace budou upřesněny.
Vítání občánků – koncem října se uskuteční vítání občánků narozených v roce 2019. 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.
Další akce, které se budou v roce 2019 konat:
- pálení čarodějnic
- schola Jezdkovice se v rámci přeshraniční spolupráce na jaře 2019
vypraví do gminy Wysoka
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ve druhé polovině roku oslavili významné životní jubileum:
Červenec

Marie Lhotská

Srpen

Věra Pflegerová

Září

Jana Terberová
Ludmila Stiborská
Barbora Švábová

Říjen

Petr Šváb

Listopad

Miroslav Kapera
Bohumila Vítková

Prosinec

Pavel Burda
Vladislava Kavanová

Nejstarší občané obce:

pan Jan Rýž
pan Antonín Salzmann

Zastupitelstvo obce Jezdkovice všem jubilantům ještě jednou gratuluje
a přeje pevné zdraví do dalších let.

ÚVAHA NOVÝCH ZASTUPITELŮ
Od 1.11.2018 máme v naší obci nové zastupitelstvo, které by rádo pokračovalo v kulturním a
společenském dění v obci. Věříme, že tuto snahu podpoříte hlavně Vy, občané Jezdkovic,
svou účasti na těchto akcích. Dnešní doba je velmi uspěchaná a hektická. Proto se na chvilku
zastavme a na těchto akcích si popovídejme o běžných radostech i starostech života se
sousedy z vrchního nebo dolního konce a třeba poslechneme pěknou muziku. Naše obec je
malá, a proto je velmi důležitá podpora Vás, občanů.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny – starostka, místostarostka:

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
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LEGALIZACE A VIDIMACE
V době úředních hodin máte možnost nechat si ověřit listinu a pravost podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu
Sazba poplatku za ověření 1 stránky listiny

30,- Kč
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.

DOSTUPNOST INFORMACÍ OBČANŮM OBCE
Pro vaši dostatečnou informovanost prosím sledujte:
 vývěsní tabule na letáky a plakáty před zámkem a v horní části obce
 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/
 webové stránky MŠ Jezdkovice – http://msjezdkovice.webnode.cz/
 vývěsní tabule před kanceláří obecního úřadu
 informace e-mailem – stačí zaregistrovat svůj mail na webových stránkách obce,
potvrdit registraci a v případě vložení jakékoliv novinky na webové stránky vám bude
odeslán mail s odkazem na konkrétní novinku

PRODEJ PLYNOVÝCH LÁHVÍ PROPAN – BUTAN
Z důvodu navýšení nákupních cen plynových láhví od dodavatele jsou ceny plynových láhví
od 13.11.2018 stanoveny následovně:
2 kg láhev
10 kg láhev

130,- Kč
495,- Kč

PŮJČOVÁNÍ NÁDOBÍ A PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
Termíny pronájmu kulturního domu a zámeckého parku hlásit na obecním úřadě v době
úředních hodin. Výpůjčka nádobí zůstává u pana Krömera. Při předání nádobí předá i klíče.
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE JEZDKOVICE
Zastupitelstvo obce Jezdkovice bude připravovat nový územní plán.
Občané mohou k připravovanému zadání územního plánu podávat podněty
na obecní úřad.
MÍSTNÍ POPLATKY
Dne 1.1.2019 vstupují v platnost tyto obecně závazné vyhlášky:
 OZV č. 1/2018 ze dne 12.12.2018 – o místním poplatku ze psů
Místní poplatek ze psů zůstává ve výši 150,- Kč za 1. a každého dalšího psa. Poplatek je
splatný do 31.10.2019.


OZV č. 2/2018 ze dne 12.12.2018 – o místním poplatku za provoz systému,
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

Místní poplatek za odpady pro rok 2019 činí 570,- Kč / osoba. Sazba poplatku byla
propočtena dle skutečných nákladů za rok 2017 za sběr a svoz odpadů komunálního a
tříděného odpadu a nákladů za velkoobjemový kontejner. Poplatek je splatný ve dvou
splátkách a to nejpozději do 30.4.2019 a 30.11.2019.
Celé znění obecně závazných vyhlášek najdete na webových stránkách obce na adrese:
http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky/

POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ KONCERT
Schola Jezdkovice zve všechny občany na adventní koncert,
který se bude konat v pátek 21.12.2018 v 17:00 v místní
kapli. Účinkuje schola Jezdkovice. Vstupné dobrovolné. Po
koncertě bude před kaplí připraveno malé občerstvení.

ADVENTNÍ ČEKÁNÍ
Když ztrácíme trpělivost, dobrou vůli, víru, ulpíváme v beznaději, v duši máme díru, přichází
čas dlouhých nocí zvoucích k rozjímání. Místo TV ovladače hnětem těsto v dlani. Zacinkaly
na pekáči pracinkové formičky, do úsměvu tvarujeme vanilkové rohlíčky. V tichu noci vidět
záři, vůkol hvězdy přibyly, 24 v kalendáři: Vítej, hoste přemilý!
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INFORMACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
Od 1.1.2019 přebírá ordinaci dětské lékařky MUDr. Kamila Hnízdová
Ambulance pro
nemocné

Pondělí

Úterý

Opava
9:30 – 11:30

Stěbořice
13:00 – 14:30
Opava
odběry
7:00 - 7:45 – 9:30
Stěbořice
7:30 – 9:30

Stěbořice
12:00 – 13:00

Opava
14:00 – 15:30
Opava
odběry
7:00 - 7:45 – 9:00

Pátek

Prevence, pozvaní
pacienti

Opava
odběry
7:00 - 7:45 – 9:30

Středa

Čtvrtek

Poradna pro
kojence

Dolní Životice
10:30 – 11:30

Opava
10:00 – 11:30
Stěbořice
10:00 – 11:00

Dolní Životice
11:30 – 12:30

Stěbořice
13:00 – 14:00
Opava
odběry
7:00 - 7:45 – 9:30

Odborná
kardiologická
ambulance

Opava
11:30 – 15:00
Opava
15:30 – 16:00
objednaní lékařem
16:00 – 18:00

Opava
11:30 – 14:00

Opava
9:00 – 10:00
Stěbořice
14:00 – 15:00

Opava
9:30 – 11:00

Opava
12:00 – 14:00

Kontakty na MUDr. Kamilu Hnízdovou
Opava – Nádražní okruh 5, tel. 553 712 934, sestra Jana Němčanská
Stěbořice – Stěbořice 28, tel. 553 661 034, sestra Antonie Halodová
Dolní Životice – Hlavní 160, tel. 553 786 210, sestra Antonie Halodová

ORDINAČNÍ HODINY V DOBĚ SVÁTKŮ DR. LEPAŘOVÁ
Čtvrtek: zastupuje dr. Brožová - Litultovice v době od 8:00 do 10:00 - pouze akutní případy!!!
Pátek: dr. Lepařová - Stěbořice v době od 8:00 do 10:00

13

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019
Příjmy
paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1361
1381
1511
4112
4116
4216
2310
3392
3613
3639
3722
6171
6310
příjmy celkem

Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob 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 provoz veřejné správy
Dotace z úřadu práce
Dotace na zateplení mateřské školy
Pitná voda
Pronájem KD, parku
Pronájem obchod (p. Kožík)
Pronájem pozemků
Příjmy od společnosti EKO-KOM
Činnost místní správy
Úroky na bankovní účet

Kč
725 000
20 000
70 000
670 000
50 160
1 595 000
145 350
7 800
500
4 000
20 000
290 000
66 990
540 000
851 640
200
20 000
1 200
51 000
42 500
31 000
150
5 202 490

Výdaje
paragraf položka
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2310
Pitná voda
3111
Mateřské školy
3111
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3113
Příspěvek ZŠ Stěbořice na věcnou režii žáků
3314
Příspěvek knihovně Holasovice na nákup knih pro naši knihovnu
3319
Odměna za vedení obecní kroniky
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3392
Pevná paliva a el. energie KD
3399
Dar občanům na vítání občánků
3421
Finanční příspěvek BRĎO
3429
Finanční příspěvek klub seniorů
3613
El. energie obchod

Kč
150 000
25 000
4 000
2 044 000
260 000
25 000
14 880
6 000
90 442
23 000
2 000
5 000
6 000
14 000
14

3631
3721
3722
3723
3745
3900
5272
5512
6112
6171
6310
6320
6399
6402
8124
výdaje celkem

Veřejné osvětlení
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz tříděných odpadů (sklo, papír, plasty)
Platy a ochranné pomůcky VPP pracovníků
Příspěvek neziskovým organizacím
Činnost orgánů kriz. řízení na územní úrovni
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Vratka z voleb z roku 2018
Splátka úvěru na mateřskou školu

90 681
8 000
160 000
46 000
542 000
1 000
10 000
4 000
296 388
847 447
27 000
22 000
51 760
26 884
400 008
5 202 490

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem do obecního zpravodaje.

Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice - neprodejné.
e-mail: obec@jezdkovice.cz
www.jezdkovice.cz
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Provoz ordinace v době
vánočních prázdnin
22.12.2018 – 2.1.2019
MUDr. Vít Skalička
***********************
Čtvrtek
V. Heraltice

27.12.
7:30 – 10:30

Pátek
Stěbořice
D. Životice

28.12.
7:30 – 10:30
12:00 – 14:00

***********************
Pondělí
V. Heraltice
Stěbořice

31.12.
7:30 – 9:00
10:30 – 12:00

********************************************
Středa

2.1.2019 dovolená

zastupují:
o MUDr. Gebauer v Neplachovicích v době od 7:00 do 11:00,
tel. 553 662 287
o MUDr. Šváb v Litultovicích v době od 7:00 do 11:00,
tel. 553 668 222.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a pevné
zdraví v novém roce 2019.
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