OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Červen 2019

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stránkách letošního 1. vydání obecního zpravodaje.
Doufáme, že Vás uveřejněné články zaujmou a zároveň Vám poskytnou potřebné informace.

BRĎO
Připadá mi, jako by rok 2019 začal teprve nedávno, úplně vidím, jak jsme s nedočkavostí
odpočítávali vteřiny do půlnoci. A teď? Kam zmizelo těch 25 volných víkendů? Jak to, že už
zase ležíme schvácení na zahradě a nedočkavě čekáme na závan studeného vzduchu?
Pojďme si tedy na chvíli odpočinout od zalévání zahrádek a obracení sena a
připomeňme si akce, události a výlety, kterých jsme se my, děti, mládež,
studenti i dospělí zúčastnili.
Nový rok jsme tradičně zahájili tříkrálovou sbírkou 4. ledna. Letos se nás
sešlo opravdu hodně, přibylo pár nových tváří. Nevím, zda naše pěvecké
výkony více zastrašili či potěšili, ale vybrali jsme krásnou sumu 14 630,- Kč
pro Charitu Opava. Za koledování jsme mohli první den jarních prázdnin
oprášit bruslařské dovednosti na zimním stadionu v Opavě.
Také jsme podpořili účast na některých obecních akcích, jako byl
masopustní průvod, dětský maškarní ples, či čištění okolí obce od odpadků.
V pátek 5. dubna jsme se vydali odemknout studánku u novodvorské přehrady. Účast byla
tentokrát velice pestrá. Načerpat energii do přírody se vydali dospělí, senioři, děti, nejmenší
v kočárcích, pes a dokonce i
téměř rodící maminka. Cestu
jsme již tradičně pojali jako
šipkovanou se zajímavými
úkoly. Velkým klíčem jsme
potom
odemkli
studánku,
popřáli jí svěží vodu a po
bezpečnostních opatřeních si
udělali smaženici. Děti si spolu
zahráli hry, rodiče na chvíli
spočinuli a pak už hurá domů.

Na jarní, sváteční výlet jsme se letos vydali železniční dopravou. Projeli jsme se vlaky
novými i starými, tichými i udrncanými. Největší úspěch ovšem měly jezdící schody na
Svinově (nejen u dětí). Našim cílem byl hrad Helfštýn a výlet se nám nemohl vydařit lépe.
Byl to snad jediný, teplý, slunečný den v květnu a k hradu jsme se dostali příjemnou
procházkou přes město a později skrz les. Poslechli jsme si komentovanou prohlídku,
prohlédli si hrad z vysoké věže a až jsme snědli zásoby jídla ze všech batohů, mohli jsme
spokojeně vyrazit na cestu zpátky.
A teď už se blíží prázdniny a další akce, na které se moc těšíme. Všem dětem a studentům
přeji, aby si svůj oddech od písemek, zkoušení a domácích úkolů co nejvíce užili. Všem
rodinám přeji poklidnou dovolenou bez nehod. A všem zemědělcům a zahrádkářům přeji
dostatek deště a dobrou úrodu.
za BRĎO Monika Kaperová
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SDH JEZDKOVICE
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice byla pro rok 2019 zahájena již tradiční
Výroční valnou hromadou sboru, kde jsme zhodnotili rok minulý, přijali nové členy,
vzpomněli si na členy zemřelé a řekli si, co nás čeká v roce letošním.
Akce, kterých jsme se zúčastnili v první polovině roku:
-

Dne 1. května 2019 se družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže v Jamnici. Celkem
bylo na soutěži přítomno 6 družstev. Družstvo mužů z Jezdkovic skončilo na 3. místě

-

Dne 11. května 2019 se zástupci sboru zúčastnili Celookresních svatofloriánských
oslav v Dolních Životicích konaných u příležitosti svátku sv. Floriána. Na programu
oslav byl průvod s prapory, mše svatá, zdravice hostů a volná zábava.

-

Dne 18. května 2019 se zástupci sboru společně se zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Otice zúčastnili oslav sv. Floriána v partnerské obci Borki Wielkie v Polsku
v rámci česko-polského partnerství. Zástupci sboru hasičů v Borkach Wielkich nás
vzali do města Olesno, kde jsme slyšeli informace o Hasičském záchranném sboru
v Olesně, prohlédli jsme si budovu, auta a celkově vybavení. Následně jsme byli
seznámeni s historií sboru v Borkach Wielkich a prohlédli jsme si jejich hasičskou
zbrojnici. Následoval průvod s prapory od hasičské zbrojnice ke kostelu, kde byla
sloužena mše svatá za patrona hasičů sv. Floriána. Po mši svaté jsme šli průvodem
zpět do hasičské zbrojnice, kde následovala volná zábava.

-

Dne 25. května 2019 jsme uspořádali Benátskou noc. Akce se zúčastnilo 62 lidí.
Počasí nám vyšlo, Dj hrál skvěle, všichni se dobře bavili.

Nyní se připravujeme na nadcházející sezónu soutěží v požárním sportu. Chystáme se na
netradiční soutěž do Jamnice a do Choltic a pomalu připravujeme noční soutěž u nás.
O prázdninách bychom rádi uspořádali Hasičské odpoledne pro děti a ještě jednu Benátskou
noc. O těchto chystaných akcích, budeme včas informovat 
Pár slov o mladých hasičích Ježečcích. Na výroční schůzi, jsme s dětmi zahráli
pohádku O Sněhurce a trpasličích hasičích, kterou jsme si sami vymyslely a
secvičily. Všem se pohádka líbila, děti byly moc šikovné a tak jsme ji zahrály i pro
maminky a babičky na Den Matek.
Dne 11. dubna jsme s dětmi a rodiči navštívili hasičskou zbrojnici
v Brumovicích. Poslechli jsme si o historii a činnosti Sboru
dobrovolných hasičů Brumovice. Prohlédli jsme si techniku,
zažili jsme projížďku hasičským autem a vystoupali jsme na věž,
odkud byl nádherný výhled na Brumovice. Počasí nám sice moc
nevyšlo, bylo trochu chladno, foukal studený vítr, ale i přesto byli
všichni nadšení a moc si to užili.
V hasičské zbrojnici jsme s dětmi trénovali spoj hadic, zkusili
jsme si spojit celý útok, naučili jsme se poznávat topografické
značky a značky věcných prostředků. Když svítilo sluníčko, tak
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jsme děti vzaly ven na hřiště, kde jsme trénovali útok, vytvořili opičí dráhu a dělali soutěže s
vodou. Děti jsou moc šikovné a jde na nich vidět, že je to baví.
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné léto, klidnou a pohodovou dovolenou u moře, na
horách, na chatě či doma v rodinném kruhu. A hlavně si odpočiňte od každodenních starostí,
jak v práci, tak doma.
za SDH Jezdkovice Hana Ondrášková

SCHOLA JEZDKOVICE
Každý má různé záliby a koníčky. Někdo rád
sportuje, někdo se věnuje kreslení, jiný si libuje
v knížkách. V našem srdci má speciální místo
hudba. Nejsme žádní profesionálové, ale zpěv
či hra na hudební nástroj nás baví a rádi naši
radost z hudby předáváme dál.
Na začátku roku, přesněji 5. ledna, jsme
vystupovali na našem prvním Novoročním
koncertě v Bohdanovicích. Náš pestrý repertoár
nabízel písně křesťanské, moderní i tradiční
koledy.
Trojhlasý
zpěv
s překrásným
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doprovodem Aničky Vicherkové na housle a Helenky Malé na klávesy způsoboval, že husí
kůži měli nejen posluchači.
Svým zpěvem dále doprovázíme mše svaté v naší kapli, na přání jsme hostovali i v kostele
v Hlavnici.
Na jaře jsme měli odjet do Polska v rámci družby s obcí Wysoka, abychom potěšili svým
zpěvem a seznámili se s jejich hudebním spolkem. Akce byla ale kvůli nepřipraveného
programu zrušena a přesunuta na podzim.
V neděli 2. června jsme v kostele ve Stěbořicích přivítali při křtinách malého Jakuba
Vicherka, syna naší zpěvačky Janičky, nyní již trojnásobné maminky.
Do začátku prázdnin už zbývá jen pár dní a potom i nás čeká zasloužený odpočinek, ve
kterém nabereme novou inspiraci a energii pro další šíření radosti hudbou.
za Scholu Jezdkovice Monika Kaperová

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
Sluníčko začíná být čím dál tím ostřejší a prázdniny někde u vody, pod stanem nebo dovolená
plná krásných zážitků se nezadržitelně blíží a jistě se na ně všichni těšíme.
Než se rozloučíme s letošním školním rokem, stihneme ještě několik pěkných akcí,
samozřejmě, pokud nám to počasí dovolí. Čeká nás výlet do ZOO ve spolupráci s obcí
a firmou pana Opatřila, navštívíme Choltice, kde si prohlédneme větrný mlýn a pak nás už
čeká největší každoroční školková akce „Rozloučení se školáky.“ Letos poprvé se uskuteční
na obecním hřišti, kde se sejdeme se všemi dětmi MŠ, jejich rodinami a společně budeme
pasovat děti odcházející z MŠ do ZŠ na školáky a užijeme si krásné a veselé odpoledne.
Školní rok je pro děti i nás dospělé plný zážitků, zábavy, činností, při kterých děti vzděláváme
a snažíme se jim poskytnout vše, aby se cítily spokojeně a byly šťastné. Nebylo by to však
možné, bez velké podpory jejich rodičů a rodinných příslušníků, OÚ Jezdkovice a jeho
zaměstnanců, kteří nám pečují o zahradu a okolí MŠ a v neposlední řadě místních občanů
a všech ostatních.
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Chceme Vám všem za přízeň poděkovat, moc si toho vážíme a víme, že bez Vás by to nešlo.
Přejeme Vám všem krásně prožité léto, plné nezapomenutelných zážitků a na Vaši podporu
a přízeň se budeme těšit i v příštím školním roce.
za všechny zaměstnance MŠ Jezdkovice
Bc. Palyzová Hana, ředitelka školy

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Přichází čas dovolených a to je čas klidu, oddechu, odreágování se od všedních dní. Přijďte
navštívit Místní knihovnu Jezdkovice a vybrat si nějakou pěknou knihu, časopis či deskovou
hru. Dne 5. srpna se můžete těšit na nový, letní soubor knih a také na dvě deskové hry 
Otevírací doba knihovny je každé pondělí v době od 15:00 do 18:00 a každé úterý v době od
9:00 do 11:00.
Oblíbili jste si nějakého autora a v naší knihovně nic od něj nemáme? Nevadí, nahlaste jeho
jméno knihovnici a ta vám knihy ve většině případů sežene.
Pár vět k chystané akci knihovny. Máte doma knihy, které již
nečtete, a jenom vám zabírají místo? Přineste je do knihovny,
můžete si vypůjčit či vzít jiné nebo pouze vyměnit za jiné 
Jakmile bude v knihovně dostatečný počet knih, aby se mohla
tato služba poskytovat, budete včas informování.
V případě komunikace s knihovnicí využívejte tyto kontakty:
-

e-mail: knihovna@jezdkovice.cz
facebook: facebook.com/knihovnajezdkovice
Nově má knihovna Jezdkovice zřízen instagramový účet: knihovnajezdkovice, kde
najdete tipy na knihy pro děti i dospělé, které si lze vypůjčit v naší knihovně. Také na
instagramu Místní knihovny Jezdkovice najdete tipy na právě probíhající akce
knihovny. Nemáte instagram? Nevadí, stačí sledovat facebook, tam jsou tipy na knihy
k dispozici také nebo napište na mail knihovny či přijďte rovnou do knihovny a zjistíte
co je zde nového 

Důležité informace o knihovně Jezdkovice naleznete také na webových stránkách:
je.knihovnaholasovice.info.
Jelikož se blíží konec školního roku a děti budou vracet staré učebnice a přinášet nové,
připomínám, že v knihovně můžete využít službu obalování učebnic. Služba je pro občany
poskytována zdarma. Knihy doneste ve výpůjční době a vyzvedněte po domluvě s knihovnicí.
Pokud nebudou v knihovně žádní další čtenáři nebo návštěvníci, budou knihy obaleny na
počkání.
za knihovnu Hana Ondrášková
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CO PATŘÍ A NEPATŘÍ DO NÁDOB
ANEB JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY
PATŘÍ – noviny, časopisy, knihy, sešity, letáky, karton, katalogy,
telefonní seznamy, neznečištěné papírové sáčky, papírové ubrousky,
tetrapak (nápojový karton), papírová lepenka, čistý obalový papír,
kancelářský papír
NEPATŘÍ – uhlový papír (kopírák), voskovaný papír, papír znečištěný
potravinami, obvazy, pleny, pergamen, textil

PATŘÍ – plastové obaly, polystyren, sáčky, fólie, nákupní tašky,
vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin, PET láhve, plastové
obaly od zboží, plechovky od nápojů
NEPATŘÍ – textil, linolea a výrobky z PVC, novodur, molitan, guma,
kabely, znečištěné plastové obaly od olejů a barev, konzervy
PATŘÍ – láhve od nápojů, sklo bez drátěné vložky, barevné sklo,
skleněné střepy, skleněné nádoby
NEPATŘÍ – keramika, porcelán, kamenina, zrcadla, žárovky, zářivky,
sklo s drátěnou vložkou, autoskla, televizní obrazovky
PATŘÍ – zbytkový komunální odpad jako je smetí, popel, pevné
kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty po vytřídění
využitelných, nebezpečných a objemných složek
NEPATŘÍ – nebezpečný odpad, papír, plasty, sklo, kovy
PATŘÍ – zbytky ovoce, zeleniny, listí, zbytky pečiva a obilovin, travní
hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny, nať
zeleniny
NEPATŘÍ – komunální odpad, živočišné zbytky, maso, kosti, kůže,
exkrementy zvířat
PATŘÍ – např. matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea,
výrobky z PVC, kočárky, křesla, gauče, autosklo, drátěné sklo,
keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly
NEPATŘÍ – železný šrot, stavební suť, sklo, papír, vyseparované
plasty, pneumatiky, větve, tříděný odpad, nebezpečný odpad
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NEBEZPEČNÝ ODPAD - obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny,
postřiky, oleje, barvy, monočlánky, léčiva, absorpční činidla, fotochemikálie, pesticidy,
vyřazené elektrospotřebiče obsahující nebezpečné látky.
Každý rok na podzim probíhá sběr nebezpečného odpadu. Termíny jsou vždy upřesněny.
ELEKTROODPAD - ledničky, televize a vyřazené elektrospotřebiče v kompletním stavu
můžou občané zdarma odkládat za zámkem, u šrotovníku.
VĚTVE - můžou občané odkládat na hromadu nad zámkem. Mezi větve nepatří kořeny
stromů.
TRÁVA – posekanou trávu mohou občané odkládat do prostoru za zámkem. Mezi trávu
nepatří túje. Ty se mohou odkládat mezi větve na hromadu nad zámkem.

CO ČEKÁ PEJSKAŘE V ROCE 2020?
Každý chovatel psa dnes ví, že očkování proti vzteklině je pro něj povinné. Tuto povinnost
chovatelů zadává zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči neboli veterinární zákon.
Většina chovatelů také ví o tom, že některé vakcíny proti vzteklině se přeočkovávají po třech
letech i tu skutečnost, že pro cestování do zahraničí dnes potřebují platné očkování proti
vzteklině v pase, nikoli pouze v očkovacím průkazu.
Málo chovatelů ovšem ví, že byla schválena novela veterinárního zákona (hlava II., oddíl 1,
§4, odst. 4), která říká, že s účinností od roku 2020 musí být každý pes, který se k
veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, zároveň očipovaný. Jinými slovy,
veterinární lékař již od roku 2020 nebude moci naočkovat proti vzteklině neočipovaného psa.
Chovatelé, kteří se svým psem cestují a kterých
není málo, se ničeho obávat nemusejí, neboť díky
vystavení pasu museli již v minulosti nechat svého
psa očipovat a nic se pro ně tedy nemění. Nicméně
každý chovatel, který přijde se svým
neočipovaným psem na očkování proti vzteklině v
roce 2020 a dále, bude vyzván, ale nechat svého
psa očipovat.
Není se, ale čeho děsit. Úkon je to jednorázový, s
minimálním rizikem poškození zdraví psa. Čip
velikosti rýžového zrna je umístěn v aplikační
jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a čip se z jehly
vytlačí do podkožního prostoru. Tam čip setrvá po
celý život psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky,
kterou dnes disponuje téměř každý veterinární
lékař či útulek.
Přidanou hodnotou tohoto úkonu je skutečnost, že
psa lze zaregistrovat do databáze čipovaných psů.
V případě ztráty psa jej pak může nálezce pomocí
8

čipu identifikovat a díky databázi nalézt jeho majitele.
V případě zájmu o hromadné čipování psů se obecní úřad domluví s paní Petrou Lenhartovou,
která k nám do obce jezdí očkovat psy proti vzteklině.

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVOU
Dopravní obslužnost Opavska a Vítkovska od změn JŘ 9. 6. 2019
Vážení cestující žlutými autobusy, na základě výsledků veřejných soutěží pro oblasti Opavska
a Vítkovska organizované objednatelem dopravy Moravskoslezským krajem dochází od
celostátních změn jízdních řádů v neděli 9. 6. 2019 ke změnám v autobusové dopravě:
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-

Stávající dopravce TQM-holding s.r.o. ukončí provoz na příměstských linkách s
číselným označením 900… a 901… k termínu sobota 8. 6. 2019. Provoz zvláštní linky
TQM č. 900950 Opava-Opavia zůstává od 9. 6. 2019 včetně tarifních podmínek
zachován.

-

Nadále dopravce TQM bude zabezpečovat i nepravidelnou (zájezdovou) přepravu vč.
výluk ČD.
Provoz Opava tel.: 553609313 Mail.: moravcova@tqm.cz
Provoz Vítkov tel.: 556300401 Mail.: brozek@tqm.cz

-

Vybraný dopravce ČSAD Vsetín a.s. zajišťuje od neděle 9. 6. 2019 dle platných
jízdních řádů dopravní obslužnost na příměstských linkách s číselným označením 902
(provozovna Opava) … a 903… (provozovna Vítkov). Uvedený dopravce současně
provádí a zodpovídá za zveřejnění jízdních řádů na dotčených autobusových
zastávkách v oblastech Opavska a Vítkovska.
Tel.: 606 029 377 vrchní mistr ČSAD Vsetín a.s. pro Opavsko a Vítkovsko
Mail: odopava@csadvs.cz ; odvitkov@csadvs.cz

-

Platné JŘ od 9. 6. 2019 jsou zpracovány krajským Koordinátorem ODIS s.r.o., který
přijímá a případně realizuje veškeré požadavky na úpravy a změny jízdních řádů.
Tel.: 596 116 308 Koordinátor ODIS s.r.o.
Mail: kodis@kodis.cz

-

Přepravní a informační kancelář TQM přechází od 1. 6. 2019 do správy Koordinátora
ODIS včetně provozování čipových karet ODISky. Funkčnost ODISek nebude nijak
omezena a bude je možno nadále využívat v plné míře, po celou dobu platnosti.
Tel.: 555 440 343 Dopravní infocentrum ODIS, Jánská 2775/11, Opava
Mail: info-opava@kodis.cz

-

Na stávající zastávce Opava, Bílovecká TQM bude ukončen provoz (mimo zvláštní
linku č. 900950 Opava-Opavia) k 8. 6. 2019. Jedná se o autobusové linky nahrazující
stávající linky TQM i linky dopravce Transdev Morava (č. 261, 265, 270). Současně
nebude bez zvláštního povolení umožněn průjezd (otáčení) autobusů cizích
společností obousměrnou zastávkou, která je ve vlastnictví TQM.

-

Na základě pokynu Koordinátora ODIS budou od neděle 9. 6. 2019 na terminálu
Východní nádraží ze stanoviště č. 5 (společný s MDPO) přemístěny linky ve směru
Hlučínsko na stávající příměstská stanoviště č. 1-4. Počet čtyř zastávkových
označníků bude zredukován na dva označníky.

Děkujeme všem cestujícím, kteří využívali našich služeb, a zvláště těm cestujícím, kteří nás v
našem úsilí podporují. Uvedený stav od 9. 6. 2019 nás jako stávajícího dopravce velice mrzí,
avšak stále věříme ve spravedlivý rozsudek soudní cestou.
TQM-holding s.r.o.

NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Od 9. června je změna dopravce. Místo TQM zajišťuje autobusovou dopravu ČSAD Vsetín.
Autobusy již nejsou žluté, ale bílé. Začaly platit nové jízdní řády. Hlavní změna v naší obci je
u autobusu, který jezdí v 6:16 a v 16:15 (směr Jezdkovice – Opava) a v 7:05 (směr Opava –
Jezdkovice – Litultovice). Tento autobus již nemá číslo 247, ale 267. Další změna je u
autobusu linky č. 248, který jezdil v 9:10. Tento autobus od 10. června jezdí dříve, již v 8:50.
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Linka č. 267 směr Jezdkovice –> Opava, pracovní dny

Linka č. 267 směr Jezdkovice –> Opava, pracovní dny, prázdniny
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Linka č. 247 směr Opava –> Jezdkovice, pracovní dny, prázdniny, svátky

Linka č. 247 směr Jezdkovice –> Opava, pracovní dny, svátky
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Linka č. 248 směr Opava –> Jezdkovice, pracovní dny
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Linka č. 248 směr Jezdkovice –> Opava, pracovní dny
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INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
1. NECHTE SI POSÍLAT ÚDAJE PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ DO VAŠÍ E-MAILOVÉ SCHRÁNKY!

Proč?
-

nebudete mít starost, zda Vám pošta doručí složenku včas
údaje pro placení daně z nemovitých věcí obdržíte vždy začátkem května
vždy budete mít údaje pro placení daně z nemovitých věcí u sebe ve své e-mailové
schránce, ať jste kdekoli
když zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí, správce daně Vám zašle upozornění
na e-mail
budete moci zaplatit daň z nemovitých věcí pomocí QR kódu v pohodlí Vašeho
domova

Kdo může službu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který nemá zřízenu datovou schránku nebo nemá
zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO.

Jak na to?
1) Vyplníte Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí emailem. Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz pod záložkou Daňové tiskopisy.
2) Vyplněnou a podepsanou žádost doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste
poplatníkem daně z nemovitých věcí.
Podáním vyplněné žádosti nejpozději do 15. března zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
v tomto zdaňovacím období.

2. PLAŤTE DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ PROSTŘEDNICTVÍM SIPO

Proč?
-

nebudete mít starost, zda Vám pošta doručí složenku včas
nezapomenete včas zaplatit daň z nemovitých věcí
nemusíte chodit platit daň na územní pracoviště nebo na poštu
údaje o výši daně z nemovitých věcí naleznete v rozpisu plateb SIPO

Kdo může službu využít?
Každý poplatník daně z nemovitých věcí, který má zřízenu službu SIPO.
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Jak na to?
1) Vyplníte Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO.
Tiskopis je k dispozici na územních pracovištích finančních úřadů nebo na
www.financnisprava.cz v sekci Daňové tiskopisy; před jeho podpisem se seznamte
s Podmínkami pro platbu daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
zveřejněnými na všech územních pracovištích finančních úřadů a na
www.financnisprava.cz v sekci Finanční správa -> Generální finanční ředitelství ->
Úřední deska GFŘ -> Informační povinnost správce daně a veřejné vyhlášky GFŘ.
2) Vyplněné a podepsané Oznámení společně s dokladem o přidělení Vašeho
spojovacího čísla SIPO (případně s rozpisem platby Vašeho SIPO) doručíte na územní
pracoviště finančního úřadu, kde jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.
3) V případě bezhotovostní úhrady SIPO inkasem z bankovního účtu zohledněte částku
daně z nemovitých věcí v nastaveném limitu pro SIPO.
Podáním vyplněného Oznámení nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období se namísto
zasílání složenek přihlásíte k Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
v tomto zdaňovacím období.

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

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.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Dne 1.1.2019 platí 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 nejpozději do
30.11.2019.
Celé znění obecně závazných vyhlášek najdete na webových stránkách obce na adrese:
http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky/

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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PLÁNOVANÉ AKCE VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2019
Hasičské zábavné odpoledne – během prázdnin uspořádá Sbor dobrovolných hasičů
Jezdkovice zábavné odpoledne pro děti. Budou připraveny hry, soutěže a ukázka hasičského
útoku. Termín bude upřesněn.
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.
Zabijačkové hody – dne 16.11.2019 uspořádá obec Jezdkovice v kulturním domě
zabijačkové hody. Spoluobčané jsou srdečně zváni.
Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou – datum konání a téma výstavky bude
upřesněno.
Vánoční koncert – datum konání bude upřesněno.
Přeshraniční spolupráce PL – CZ - ve dnech 2.7. – 8.7.2019 navštíví naši obec děti ve
věku 10 - 14 let z partnerské obce Wysoka. Program týkající se obce Jezdkovice bude
následující:
o úterý 2.7. – v době 11:00 – 16:00
o středa 3.7. – odpoledne v době 13:00 – 17:00 (kluci si mohou zahrát fotbal a holky
navlékat korálky)
o čtvrtek 4.7. – výlet do ZOO Ostrava s účastí dětí z Jezdkovic (7 osob – rodiče
s mladšími dětmi nebo starší děti sami)
o neděle 6.7. – v 10:30 bohoslužba v kostele v Hlavnici, odpoledne výlet do Arboreta
v Novém Dvoře
Prosíme rodiče mladších dětí a děti ve věku 10 – 14 let, aby se těchto aktivit zúčastnili.
Poslední leč - 26.10.2019 Borki Wielkie uskuteční hon – poslední leč. Honu se mohou
zúčastnit 4 zájemci z řad myslivců Jezdkovice. Myslivci, kteří mají o tuto aktivitu zájem, ať
se nahlásí na obecním úřadě.

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI JEZDKOVICE
Zateplení Mateřské školy Jezdkovice - II. etapa – realizace červenec, srpen 2019
Oprava krovu střechy – II. etapa, zámek Jezdkovice – jedná se o výměnu střešní
krytiny 2. části hospodářské budovy, realizace do listopadu 2019
Rekonstrukce komunikací v obci Jezdkovice – budou opraveny 2 krátké úseky
vozovky, realizace do října 2019
Víceúčelové hřiště – obec získala dotaci na výstavbu víceúčelového hřiště, realizace
v první polovině roku 2020
Obnova části zámku, bývalý šrotovník – obec získala dotaci na obnovu bývalého
šrotovníku, realizace únor – červen 2020
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KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA – PODCEŇOVANÉ NEBEZPEČÍ
Vzhledem k tomu, že náš region patří k vůbec nejvíce rizikovým v rámci ČR,
rád bych prostřednictvím tohoto zpravodaje upozornil na závažná fakta a
apeloval na občany, aby se podrobili očkování proti této nebezpečné chorobě,
na niž neznáme žádné léky.

Jeden příběh za všechny
Moje pacientka, paní Jana (30 let v době nákazy), vypráví: „Moc do lesa nechodím, ale
jednou v létě jsem si donesla z procházky klíště. Po nějaké době mě začala silně bolet hlava,
žádné léky nepomáhaly, ani injekce, řvala jsem krutou bolestí. Přijali mě na infekční oddělení,
z mozkomíšního moku zjistili zánět mozkových blan s tím, že se to vlastně nedá léčit, musím
být trpělivá. Nikdy nezapomenu na ten dlouhý měsíc, kdy mě trvale třeštila hlava a bylo mi
strašně zle. Mezitím se manžel staral o dítě a v práci museli za mě shánět náhradu. Teprve za
3 měsíce jsem byla schopna se vrátit k běžnému životu, ale ještě dlouho jsem měla divné
zastření zraku při chůzi, jako bych šlapala do tmy.“

Možný další průběh
Jana měla nakonec štěstí a netrpí trvalými následky. Zejména u osob střední a starší generace
(nad 40 let) může ale dojít kromě zánětu mozkových blan i k zánětu samotného mozku
(encefalitidě), který se projevuje poruchou vědomí, ochrnutím končetin a často trvalým
ohluchnutím.

Jak moc je reálné, že se nakazím i já?
Jednoduché počty: roční incidence v celé ČR 500-700 případů (v roce 2018 byla ještě vyšší,
data se upřesňují), z toho v okrese Opava 45 případů a z toho většina západně a jižně od
Opavy. Riziko onemocnění někdy během života pro obyvatele našeho regionu je okolo 3 %
(každý zhruba třicátý!), záleží ovšem také na místě, kde se dotyčný zdržuje, kde tráví volný
čas, pak může být i vyšší.

Je očkování spolehlivé?
Očkování má téměř stoprocentní účinnost (patří mezi vůbec nejspolehlivější vakcíny, které
byly vyvinuty), takže riziko onemocnění u očkovaných je nepatrné. Očkování se opravdu není
třeba bát. „Nestojí to za to riskovat. Kdyby lidi věděli, jak to bolí, a co si můžou vytrpět,
neváhali by ani chvíli a očkovali se. V tomhle nechápu lidskou hloupost.“ diví se paní Jana.

Praktické informace
Jedna dávka očkování stojí i s aplikací 795 Kč, druhá dávka se může aplikovat 14 dní až 3
měsíce po té první. Po roce se aplikuje třetí. Další přeočkování v intervalu až 5 let. Pojišťovny
proplácejí klientům každoroční příspěvek 500–1000 Kč, z něhož lze pokrýt větší část z ceny
očkování. Očkovací látky máme skladem v ordinaci.
MUDr. Vít Skalička
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DOVOLENÁ 5.7. – 24.7.2019 MUDR. SKALIČKA
Vážení pacienti, během naší dovolené, od 5. do 24. července bude ordinace mimo
provoz. Zastupuje Dr. Gebauer v Neplachovicích, tel. 553 662 287 popř. v Brumovicích, tel.
553 665 029.
Ordinační hodiny Dr. Gebauera
PONDĚLÍ
7:30 – 10:00 Neplachovice
ÚTERÝ
7:30 – 10:00 Neplachovice
STŘEDA
7:30 – 10:00 Brumovice
ČTVRTEK
7:30 – 10:00 Neplachovice
PÁTEK
7:30 – 9:30 Neplachovice
11:00 – 13:30 Brumovice
V ostatních dnech během letních prázdnin bude ordinace v provozu jako obvykle bez
odpolední doby pro objednané.

ORDINAČNÍ HODINY 1.7.-31.8.2019 MUDR. KAMILA HNÍZDOVÁ
MUDr. Kamila Hnízdová v době od 1.7. do 31.8.2019 (během letních prázdnin) ordinuje
pouze v Opavě – Nádražní okruh 5, tel.: 553 712 934, mob.: 732 326 893.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pro nemocné
7:30 – 11:00
7:30 – 9:30
12:00 – 14:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

Poradna pro kojence
10:00 – 12:00
7:30 – 9:30 Stěbořice

15.7. – 26.7. a 12.8. – 23.8.2019 dovolená
Zastupuje MUDr. Eliška Filipiová v Opavě, Nádražní okruh 5 (přízemí), tel.: 553 714 262.
Poradna pro kojence v době zástupu nebude.
Ordinační hodiny MUDr. Eliška Filipiová
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Pro nemocné
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

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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