OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Prosinec 2019

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

BRĎO
Za okny už řádí podzimní počasí, ale pojďme se na chvíli ještě
zahřát vzpomínkami na letní paprsky a naše prázdninové akce.
V termínu 28. července - 3. srpna jsme se utábořili u
sádeckého rybníku. Jsme moc rádi, že náš tábor
můžeme opět nazývat dětským, díky novým
táborníkům, které jsme s radostí přivítali mezi sebou.
Celý tábor se nesl v duchu lovení bobříků. A tak jsme
batikovali a zdobili látkové tašky – pro bobříka
kreativity, stříleli ze vzduchovky – pro bobříka míření,
či probíhali opičí dráhou – pro bobříka mrštnosti. Také
nesměla chybět „šipkovaná“ přes Sádek se zastávkou
v obchodě na nanuk, či strašidelná stezka odvahy.
Přiznám se, největší strašpytel jsem byla již tradičně já.
Ve čtvrtek jsme si zatancovali v maskách na malém
karnevale. Přestože nám často pršelo, náladu nám to nezkazilo. Jen co spadla poslední kapka,
už jsme zase skákali do vody, soutěžili a užívali si teplé počasí. Domů se nám vůbec nechtělo.
Víkend 17. a 18. srpna jsme společně strávili na střelnici u Stěbořic. Nejvíce jsme si jako
vždy užili ringo, vybíjenou a oblíbenou „schovku.“ Přestože nocování tam není nijak
pohodlné, tak usínání za svitu svíček, praskání dřeva v krbu a chrápání ze všech stran má své
kouzlo.
28. září jsme se vydali na tradiční výlet retro autobusem
pana Trlici. Letos jsme ho pojali trošku jinak. Nebyla to
jen turistika, ale přidali jsme si k tomu i trochu kultury.
Výlet jsme zahájili prohlídkou zámku Jánský vrch. A až
jsme se dostatečně posilnili, vyšli jsme směr Tančírna
v Račím údolí. Cestou jsme se zastavili u kaple sv.
Antonína, na vyhlídce Čertovy kazatelny a prohlédli si
zříceninu hradu Rychleby.
Počasí nám vydrželo až do cíle, kdy se přihnala dešťová
přeháňka. Na konci cesty nesmělo chybět: „Sláva,
nazdar výletu, …“
V termínu 27. a 28. října jsme se usadili na faře
v Hlavnici. Byli jsme se podívat v Jakartovicích
v Penzionu nad stájí, kde jsme se prošli po krásném
pozemku a pohladili si malé poníky. Také jsme si
prohlédli sochy u hlavnického mlýna. Opékali jsme
špekáčky, hráli spoustu her, zpívali s kytarou a celkově
jsme si moc užili začátek podzimních prázdnin.
Večer 28. října jsme se zúčastnili lampiónového průvodu
obcí.
Za BRĎO Monika Kaperová
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KLUB SENIORŮ
Nám seniorům ubíhají dny stále rychleji, a tak se snažíme
různými aktivitami zpestřit život. Kromě pravidelných schůzek,
vždy druhé pondělí v měsíci, jsme v tomto roce zahájili v lednu
plesem seniorů.
V dubnu nám nabídla zajímavou besedu Policie ČR na téma Šmejdi a podvody na seniorech. Příslušníci policie nám uvedli
případy, které se v současné době dějí na seniorech a jak se bránit a
být velmi opatrní.
V sobotu 22. června jsme byli v Bělé, kde jsme využili účinky
léčivé, velmi studené vody a masážní chůze po labyrintu. Pak jsme
se přesunuli na Pstruží farmu a pochutnali si na výborně
upravených pstruzích a kávičce se štrůdlem.
Ve středu 26. června k nám přijela na besedu s autorským čtením
setra Filoména. V sále byla výborná atmosféra, sestra umí
zaujmout a byla možnost si taky koupit její knížku - Láska je
světlo.
Čtvrtek 27. června byl pro nás svátečním kulturním zážitkem ve
Slezském divadle Opava, na opeře Bedřicha Smetany - Prodaná
nevěsta. Herci měli připraveno uvítání před divadlem a ve foyer
vítali všechny návštěvníky chlebem a solí, pivem a hlavně zpěvem.
V měsíci říjnu proběhlo již pravidelné Důchodcovské klání, jehož pořadatelem byla obec
Hlavnice. Soutěžního odpoledne se zúčastnilo za naší obec 12 důchodců, z toho čtyřčlenné
družstvo statečně soutěžilo.
Ve středu 30. října jsme opět byli v divadle na operetě Florimonda Hervé - Mamzelle
Nitouche.
Těšíme se na další akce, které se ještě do konce roku v obci uskuteční.
Za Klub seniorů Milena Krusberská

SDH JEZDKOVICE – JEŽEČCI
Jak jistě víte, v loňském roce jsme začali trénovat děti od 3 let. Zkoušeli
jsme spojovat hadice, začali jsme se učit věcné prostředky požární
ochrany, topografické značky, hráli jsme různé hry, nacvičili jsme
pohádku, byli jsme na exkurzi v hasičské zbrojnici v Brumovicích,
vyzkoušeli jsme si celý požární útok i s vodou a nyní se začínáme učit
hasičské uzly.
V případě zájmu přihlásit dítě ve věku od 3 let do Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice
přijďte kterýkoliv čtvrtek v 16:30 do hasičské zbrojnice a my vám řekneme více informací.
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Můžete přijít i jen tak vyzkoušet jestli to bude vaše dítě bavit a pak se
teprve rozhodnete, zda dítě přihlásíte nebo ne.
Děti, které trénujeme, to moc baví, a jsou strašně moc šikovné. Budeme se
těšit, že přivedete i vy ty vaše ratolesti.
Za Ježečky Hana Ondrášková, Romana Dudoková a Iveta Polišenská

SDH JEZDKOVICE
Pomalu se blíží konec roku a to je čas si říct pár slov o akcích Sboru dobrovolných hasičů
Jezdkovice. Ve druhé polovině roku jsme reprezentovali náš sbor na soutěžích, oslavách
výročí sborů v okolí a uspořádali jsme již tradiční noční soutěž.
Dne 15. června se jednatelka sboru, Hana Ondrášková společně
s kamarády z Univerzity dobrovolného hasiče, zúčastnila
Celorepublikového setkání parních stříkaček v Kvitkovicích (část
města Otrokovice u Zlína). Setkání se konalo v rámci 125. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Kvítkovicích. K vidění bylo
11 parních stříkaček. V rámci programu proběhly také soutěže –
roztopení stříkaček na čas, sestříknutí PET láhví a naplnění sudu na
čas. Akce byla velice povedená a doporučuji se účastnit dalšího
ročníku.
Dne 22. června se zástupci sboru, Ing. Rudolf Klein a Hana Ondrášková, zúčastnili oslav 130.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlavnici. Na programu byl slavnostní průvod
s prapory, slavnostní schůze, občerstvení formou rautu a volná zábava.
Dne 29. června se zástupci sboru, Ing. Rudolf Klein a Hana Ondrášková, zúčastnili oslav 125.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Zlatníkách. Na programu byla mše svatá se
svěcením nového praporu, slavnostní schůze, občerstvení a volná zábava.
Dne 10. srpna se 5ti členné družstvo zúčastnilo netradiční soutěže v Cholticích. Závod
probíhal formou štafety, kdy každý člen družstva obíhal areál větrného mlýnu a plnil při tom
jednu z 5ti disciplín a musel překonat překážku. Ze soutěže jsme si bohužel cenu neodvezli,
skončili jsme na 5. místě.
Dne 6. září jsme uspořádali již VIII. ročník noční hasičské soutěže „O putovní pohár
starostky obce.“ Soutěže se zúčastnilo celkem 15 družstev, z toho 6 družstev žen a 9 družstev
mužů. Na soutěž daly dohromady družstvo také ženy z Jezdkovic a skončily na krásném 4tém
místě. Družstvo mužů z Jezdkovic se bohužel neumístilo.
Ve dnech 12. a 13. října se zakladatelky malých hasičů – Ježečků, Iveta
Polišenská, Romana Dudoková a Hana Ondrášková, zúčastnily školení
vedoucích mládeže v Jánských koupelích a získaly odbornost Vedoucí
mládeže III. stupně – Instruktor. Na programu školení byly informace o hře
plamen, o činnosti dorostu, zdravověda a psychologie. Školení bylo
zakončeno složením praktických a ústních zkoušek.
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Na závěr bych chtěla všechny členy SDH Jezdkovice pozvat na výroční valnou hromadu
sboru, která se bude konat v pátek 10. ledna 2020, v 18.00 hod. v kulturním domě. Na
programu výroční valné hromady bude zhodnocení uplynulého roku, volba nového výboru a
plán na rok následující. Prosím členy, aby si sebou vzali 150,- Kč na zaplacení členského
příspěvku a dobrou náladu 
Za SDH Jezdkovice Hana Ondrášková

SCHOLA JEZDKOVICE
„Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká, …“
Jistě mnozí z Vás znají tuto píseň od Karla Hašlera „Česká písnička.“
My jsme si ji zazpívaly v Polsku.
Ve dnech 19. a 20. října se naše schola vydala do zahraničí. Byli jsme
pozvaní do naší partnerské obce – Wysoka u Olesna, v Polsku. Bylo to
v rámci projektu spolufinancovaného z fondů EU s názvem „Tradice, kultura,
vzdělávání - rozvíjíme polsko-české přátelství.“ Obec Wysoka je pěkná obec
s dominantním kostelem św. Mikołaja i św. Małgorzaty, vzdálená od
Jezdkovic asi 130 km. Paní Renata Wolny – Šoltys obce Wysoka (pl. sołtys,
něco jako starosta, ale nemá takové pravomoce), nás provedla městem Olesno
a ukázala nám některé jeho kulturní památky. Navštívili jsme krásný dřevěný
kostel Sv. Anny v Olesnu, ve kterém jsme si také zazpívaly.
V sobotu v podvečer jsme se zúčastnily růžencové pobožnosti v kostele ve Wysoke. Ve
farnosti slouží mše svaté kněz Ks. Henryk Kontny, který zde působí už od roku 1989.
Modlitby byly odříkávány v polštině, v němčině a také v češtině. Během pobožnosti jsme
zazpívaly 5 písní.
V sobotu večer po růžencové pobožnosti jsme
„rozvíjeli česko-polské přátelství“ při společném
posezení. Konalo se v bývalé škole, která teď slouží
jako kulturní středisko. Místní dechový orchestr nám
zahrál několik skladeb. My jsme jim na oplátku
zazpívaly naše lidové písně a jako překvapení 2 polské
lidové písně. Během večera jsme se dobře bavili a
ještě hodně zpívali.
V neděli jsme si ještě zazpívaly při mši svaté, kterou hudebně doprovázel místní dechový
orchestr. Po celý víkend o nás bylo dobře postaráno.
Rok utekl jako voda, blíží se advent, a my ve
svých zpěvnících zase vyhledáváme adventní a
vánoční písně. Je třeba si je připomenout,
případně rozšířit repertoár o další pěkné písně.
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V letošním roce máme naplánováno několik vystoupení, na které vás srdečně zveme:
 ve středu 4. prosince 2019 v kostele v Jakartovicích v 16.00 hod
 v neděli 15. prosince 2019 adventní koncert v naší kapli v 16.00 hod, zazpívá nám
schola z Jaktaře
 v sobotu 21. prosince 2019 v Mikolajicích v 16.00 hod
Příjemně strávené podzimní a zimní dny Vám za scholu přeje
Pavlína Kaperová

SYMBOL VÁNOC
Milí obyvatelé krásných Jezdkovic!
Už v adventu se v mnoha oknech i venku před vašimi příbytky
rozzářily vánoční stromy. Mají v nás probudit „atmosféru
vánoc.“ Odkud se vzal tento symbol Vánoc?
Jedna z legend o původu vánočního stromku jej spojuje s Winfredem – tak říkali sv.
Bonifácovi, misionáři Německa. Ten v lesích severního Německa natrefil zrovna o Vánocích
na hrůznou scénu. Na planině pod velkým posvátným dubem se chystal pohanský kněz
Hunrad přinést lidskou oběť skandinávskému bohu Thorovi. Winfred zastavil oběť a
promluvil k lidu: „Muži ze severních kmenů a synové lesa, dnes večer nebude prolita krev.
Této noci se totiž narodil Kristus, Spasitel všech lidí. Oběti u posvátného dubu už víckrát
neposkvrní vaši zemi.“ Před pohledy všech vytáhl Winfred dřevěný křížek a rozmáchl se jím
proti obrovskému stromu. V tu chvíli se posvátný dub, jakoby tažen neviditelnou silou,
vyvrátil z kořenů a po dopadu na zem se rozštípl vedví. Za ním však zůstala stát mladá jedle s
větvemi mířícími k nebi. „Tento strom se ode dneška stane vaším posvátným stromem. Je
symbolem věčného života, neboť nikdy neopadává a v zimě zůstává zelený. Kolem něj se
tedy shromažďujte a slavte nikoli však krvavými činy, nýbrž projevy lásky a dobroty.“ Potom
Winfred vyprávěl o Ježíšově narození v Betlémě a jakým darem se stal pro svět. Všichni mu s
radostí a zbožnou úctou naslouchali. Strom pak nazvali „Ježíškovou jedlí“ a na větve jí
rozvěsili dárky. Zatímco strom tiše zářil ve světle měsíce, lidé děkovali zpěvem za narození
betlémského dítěte.
Vážený čitateli!
Je namístě otázka: co ve skutečnosti o Vánocích uctívám? Pohanský dub s lidskými obětmi,
anebo vánoční strom – symbol života a obdarování?
Přál bych nám všem, ať nás nespoutají zbytečné lidské oběti takzvané „vánoční atmosféry“
jako jsou: stres v nákupních centrech, napětí u generálního úklidu baráku a další
nespokojenost, neodpuštění a reptání. Pohled na vánoční strom ať nás naplňuje vděčností za
svobodu od všech otrockých pout, svobodu pro nové projevení lásky a dobroty.
To Vám ze srdce přeji!
otec Klement
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KNIHOVNA JEZDKOVICE
Milí čtenáři (současní i potencionální) již měsíc si můžete v knihovně
vybírat a půjčovat knihy z nového cirkulačního souboru. Na své si přijdou
milovníci románů, detektivek i malí čtenáři.
V případě, že se vám od nějakého autora zalíbí a chtěli byste si přečíst další jeho knihy,
nahlaste to v knihovně a není problém knihy zařídit 
I letos se uskuteční akce knihovny „Balení vánočních dárků.“ A o co se jedná? Doneste
v půjčovní době vánoční dárky do knihovny a já vám je na počkání zabalím. Akce bude
probíhat ve dnech 2.12., 9.12. a 16.12. Cena za balení je dobrovolná.
Další služby knihovny krom půjčování knih:
- půjčování časopisů a hasičských novin
- balení knih a učebnic
- půjčování deskových her
- meziknihovní výpůjční služba
- veřejný internet
Pro komunikací můžete využít:
- mail: knihovna@jezdkovice.cz
- facebook: www.facebook.com/knihovnajezdkovice
- instagram: www.instagram.com/knihovnajezdkovice
- web: www.je.knihovnaholasovice.info
Za knihovnu Hana Ondrášková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zima už ťuká na vrátka, ale my v mateřské škole neleníme a od září
jsme toho už spoustu stihli.
Do nového školního roku jsme vstoupili s „novým kabátem“.
V rámci projektu s názvem Zateplení MŠ Jezdkovice - II. etapa,
došlo během letních prázdnin k realizaci zateplení, výměny oken a
zhotovení rekuperace v druhé části budovy MŠ. Účelem tohoto
projektu je snížit náklady na energie mateřské školy.
V těchto dnech byla dokončena oprava příjezdové cesty k MŠ.
Chceme poděkovat zastupitelům v čele s paní starostkou Věrou
Burdovou za zlepšování podmínek v MŠ i jejím okolí, opravenou
cestu ocenili nejen zaměstnanci MŠ, ale také rodiče dětí. Děkujeme.
Školní rok jsme zahájili s počtem 25 zapsaných dětí, což je nejvíc za posledních 44 let, jelikož
kapacita při otevření této mateřské školy 1. dubna 1975 byla 20 dětí. Nově příchozí děti se
rychle zadaptovaly, pár slziček ukáplo, ale opravdu jen pár.
Od začátku školního roku jsme uskutečnili několik akcí nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči.
Setkali jsme se s fyzioterapeutkou, uspořádali jsme Drakiádu, uspali jsme broučky a k tomu
nám zahráli divadlo děti a dospělí z Jezdkovic, kterým patří velké poděkování za jejich čas a
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chuť udělat radost těm nejmenším a nejen jim. V rámci projektu Šablony II. jsme uskutečnili
výlet na dopravní hřiště v Malých Hošticích, kde jsme měli pozvaného policistu, který děti
seznámil s dodržováním pravidel v dopravním provozu a věnoval se jim v průběhu celého
dopoledne. Navštívili jsme opět MŠ Litultovice a společně s dětmi této školky jsme si ve
sportovní hale zasportovali. Místní Farma nám také otevřela svou bránu a my jsme s dětmi
měli možnost projít celou farmu v těsném kontaktu se zvířaty.
To je jen něco málo z toho, co se událo v MŠ a teď už se pomalu chystáme na nejkrásnější
svátky v roce. S dětmi začínáme vyrábět vánoční dekorace na prodejní výstavku, která bude
součástí tradiční vánoční výstavky v kulturním domě. Připravujeme se na vánoční besídku s
tvořením vánočních dekorací pro rodiče. Do školky také zavítá Mikuláš s andělem, ale čerta
toho raději necháme za dveřmi .
Vánoce se v MŠ uskuteční 17. prosince, kdy budeme čekat na kouzelný zvuk zvonečku a
společně si rozdáme dárky, zazpíváme koledy a naladíme se na ty skutečné Vánoce v
rodinném kruhu.
Děkujeme Vám za podporu a přízeň a posíláme přání.

Za děti a zaměstnance mateřské školy
Bc. Hana Palyzová, ředitelka školy

POVINNÁ PUBLICITA
PROJEKT „ZATEPLENÍ MŠ JEZDKOVICE – II. ETAPA“

Vážení spoluobčané, Obec Jezdkovice realizuje projekt Zateplení MŠ Jezdkovice - II.
etapa. V rámci projektu bylo provedeno zateplení budovy mateřské školy, výměna oken
a rekuperace. Účelem projektu je snížit náklady na energie.
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Došlo k výměně sklepních oken, zvětšení 3 stávajících okenních
otvorů a vybourání 1 nového okna v nově navrhovaných místnostech,
v SV části půdy byla odstraněna stávající podlaha až na záklop
a vyměněny 2 stávající okna ve štítové zdi, která byla nahrazena
okny novými. Nová podlaha v půdním
prostoru byla zateplena ve všech nově
zřízených místnostech v SV části 1. NP.
Fasáda nezateplených části objektu vč. soklu
opatřena zateplovacím systémem.
Realizací
projektu
došlo
ke snížení
energetické náročnosti budovy.
Účelem
projektu
byla
instalace
vzduchotechniky,
která
řeší
interní
mikroklima v nově vzniklých prostorách místnosti v objektu školky.
Realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti budovy.

VEŘEJNÁ SBÍRKA – POHŘEBIŠTĚ
Chcete přispět na pohřebiště v Jezdkovicích? Můžete.
Od 1. září 2019 je u České spořitelny zřízen zvláštní účet, na který je možno zasílat příspěvky
na financování veřejného pohřebiště v obci Jezdkovice.
Číslo účtu, na které je možné posílat příspěvky: 35-1842756319/0800.
Příspěvky jsou dobrovolné a záleží zcela na Vás, zda a kolik přispějete a podpoříte tak
výstavbu veřejného pohřebiště v obci, nebo ne. V případě, že se rozhodnete přispět a podpořit
výstavbu veřejného pohřebiště, nebojte, nikdo se nedozví, kdo a kolik přispěl. Veřejná sbírka
podléhá kontrole Moravskoslezským krajem.

SPLATNOST MÍSTNÍCH POPLATKŮ PRO ROK 2019
V naší obci máme stanoveny tyto místní poplatky:

1. Místní poplatek ze psů
-

za prvního a každého dalšího psa je stanoven místní poplatek na 150,- Kč
splatnost poplatku je do 31.10.2019

2. Místní poplatek za komunální odpad
-

komunální odpad za každou osobu je stanoven na 570,- Kč
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-

splatnost poplatku je do 30.11.2019

Místní poplatky lze hradit bezhotovostně na účet obce č. 1842756319/0800, variabilní symbol
např. číslo popisné a do zprávy pro příjemce můžete napsat vaše příjmení. Nebo v hotovosti
na obecním úřadě v době úředních hodin.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny – starostka, místostarosta:

Úřední hodiny – účetní:

Pondělí

10:00 – 12:00

Pondělí

8:00 – 13:00 13:30 – 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

RÁDA BYCH VÁS SEZNÁMILA S TÍM, CO SE U NÁS V TOMTO
ROCE ZMĚNILO, CO SE PODAŘILO NEBO NEPODAŘILO
Realizované projekty v roce 2019

„Zateplení MŠ Jezdkovice – II. etapa včetně rekuperace“
V rámci stavby došlo k výměně oken, osazení mříží do sklepních oken, instalace
vzduchotechniky v nové části 1.NP, v severovýchodní části půdy k odstranění stávající
podlahy až na zaklop a zateplení podlahy polystyrenem v tloušťce 20 cm a položení OSB
desek. Zateplení fasády objektu MŠ včetně soklu. Práce byly posunuty z důvodu výskytu letní
kolonie netopýrů na půdě mateřské školky.
Dotace ze Státního fondu životního prostředí a kofinancování z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ve výši 831 571,91 Kč. Spoluúčast obce ve výši 916 710,78 Kč. Celkové náklady
1 748 282,69 Kč.

„Oprava krovu střechy zámku – II. etapa“
Jedná se o hospodářskou budovu zámku. Došlo k odstranění provizorního oplechování
předělu krytin, původních okapů a svodů, střešní krytiny a laťování, vybourání zazdívek
krokví. Došlo k provedení bednění střechy z předem ošetřených prken, jednostranně ze strany
podhledu okapu hoblovaných a se sraženými styčnými podhledovými hranami. Ukotvení
systémové pojistné hydroizolační folie na bednění. Položení nové krytiny, vč. kompletace
okapních žlabů, zachytávače sněhu nad vjezdovými vraty, vše shodné s již osazenými prvky
během I. etapy.
Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR ve výši 635 500,- Kč.
Spoluúčast obce ve výši 202 134,- Kč. Celkové náklady 837 634,- Kč.
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„Rekonstrukce komunikací v obci“
Stavba řešila rekonstrukci krytů dvou stávajících vozovek a zpevněných ploch stávajících
komunikací v současném šířkovém a výškovém uspořádání. Odfrézování původního
asfaltového krytu vytěženého materiálu bylo použito zpět pro vyrovnání. Oprava stávajícího
výtokového čela dešťové kanalizace, došlo k osazení obrub a položení nové podkladní vrstvy
vozovky z asfaltové směsi.
Dotace byla poskytnuta z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 159 000,- Kč, spoluúčast
obce ve výši 309 875,- Kč. Celkové náklady 468 875,- Kč.

„Víceúčelové hřiště s umělým povrchem“
Víceúčelové hřiště bude situováno do místa volejbalového hřiště a části fotbalového hřiště.
Bude obdélníkového tvaru o rozměru 30x18 m. Víceúčelové hřiště bude oplocené pletivem do
výšky 4 m. Bude sloužit pro míčové hry např. nohejbal, volejbal, tenis, basketbal.
Dotace poskytnuta z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 533 757,- Kč, spoluúčast obce
ve výši 657 325,- Kč. Celkové náklady 2 191 082,- Kč.

„Změna šrotovníku na klubovnu a společenské prostory“
Na úpravu povrchu a sanaci bývalého šrotovníku z let 2016 – 2017 budou navazovat další
práce v první polovině roku 2020 s názvem změna šrotovníku na klubovnu.
V přízemí vznikne zádveří se schodištěm do patra, malý kuchyňský kout, hlavní prostor
klubovny a WC pro imobilní. Po schodišti je přístupné 2.NP, kde bude umístěné WC pro
muže a ženy, technická místnost a malá kuchyňka. Práce budou ukončený v červnu 2020.
Dotace z IROP (Integrovaný regionální operační program) prostřednictvím MAS Opavsko
(Místní akční skupina Opavsko) 3 800 000,- Kč, předpokládaná spoluúčast obce 900 000,Kč. Předpokládané celkové náklady 4 700 000,- Kč
Dále jsme byli úspěšní a podpoření finančně u projektu „Energetické úspory v budově
zámku“. Dotace je poskytnuta ve výši 50 % a proto se musí hledat další zdroj financí.
Realizace musí být hotova nejpozději do června 2023.
Na rok 2020 se příprava projektové dokumentace s názvem „Odstranění bariér v Obecním
úřadu Jezdkovice“. Dotace na přípravu projektové dokumentace je poskytnutá z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 348 900,- Kč. Celkové náklady 498 456,- Kč.

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a
chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Povinně by se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve
věku kolem půl roku, v době prvního očkování proti
vzteklině. Svého psa můžete nechat čipovat již letos,
není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné
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očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen.
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 – 100 tisíc Kč v závislosti na
druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se psem do zahraničí (ve většině evropských států již
povinné čipování psů platí), zaběhnutý pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení psa se
snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů,
lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu za týrání zvířat, umožnění kontroly
psů při prodeji.
Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje v rozmezí mezi 120 – 450 Kč a závisí na typu čipu.
Dále si veterináři účtují za aplikaci čipu 300 – 550 Kč. Životnost čipu se odhaduje na 25 let.
Mikročip je přibližně milimetr široké a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení, které je
naprogramováno čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno
aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním
registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po zaregistrování plní
mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 27. listopadu jsme přivítali 3 nové občánky, dva chlapečky – Jakuba a Teodora a jednu
holčičku – Klaudii.
O doprovodný program se postarala schola Jezdkovice.

12

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zastupitelstvo obce Jezdkovice přeje všem jubilantům, kteří v roce 2019
oslavili životní jubileum pevné zdraví do dalších let.

AKCE V OBCI
Pár informací o akcích, které se budou v naší obci konat do konce tohoto roku a akcích, které
se uskuteční v roce následujícím.

Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou
V sobotu 7. prosince 2019 ve 14.30 hod. se uskuteční vánoční výstavka, zdobení
vánočního stromečku a následně mikulášská nadílka. Téma výstavky „Andělé a
vločky 100krát jinak.“ Součástí výstavky bude prodejní výstavka výrobků dětí,
rodičů a zaměstnanců MŠ Jezdkovice. Tímto zveme všechny, kteří se chtějí
podívat na krásné výrobky občanů, dospělých i dětí a načerpat inspiraci pro
výzdobu svého bydlení. K večeru zveme všechny děti ke stromečku před zámkem.
Bude pro ně připravena mikulášská nadílka.

Adventní koncert
V neděli 15. prosince 2019 v 16.00 hod. pořádá
schola Jezdkovice Adventní koncert za účasti
hostující scholy z Opavy-Jaktaře. Tímto zveme
všechny občany, kteří si rádi poslechnou adventní
písně v krásně vánočně nazdobené kapli.

Tříkrálová sbírka
V pátek dne 3. ledna 2020 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.

Výroční valná hromada SDH Jezdkovice
V pátek 10. ledna 2020 v 18:00 v kulturním domě v Jezdkovicích proběhne Výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Jezdkovice. Na programu bude zhodnocení roku 2019,
plánované akce sboru v roce 2020, předání informací ze schůzí sboru a okrsku, které se
v průběhu roku konaly, volba nového výboru pro rok 2020 - 2025. S sebou 150,- Kč na
zaplacení členských příspěvků na rok 2020.
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Ples seniorů
V sobotu dne 18. ledna 2020 ve 20.00 hod. 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.

Slovenská zabíjačka
V měsíci únoru je v rámci přeshraniční spolupráce zváno 4-8 osob do obce Malý Cetín na
tradiční slovenskou zabijačku. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Více informací
bude přihlášeným včas sděleno.

Masopustní průvod s pochováním basy
V sobotu 22. února 2020 se bude v naší obci
slavit konec masopustu s masopustním průvodem.
Večer proběhne v kulturním domě již tradiční
pochování basy.

Den Matek
V neděli 10. května 2020 se v kulturním domě v Jezdkovicích bude konat Den Matek. Tímto
zveme všechny maminky a babičky.

„Slasti a strasti seniora včera, dnes a zítra“
Ve dnech 16. - 17. května pořádá obec Jezdkovice společně s obcí Otice v rámci přeshraniční
spolupráce výlet do Polska. Aktivita je zaměřena na seniory. Aktivity se může zúčastnit
celkem 15 seniorů z obce Jezdkovice. V rámci bohatého programu navštíví např. Oleskie
Muzeum Regionalne (regionální muzeum ve městě Olesno). Ubytování v hotelu Alexandra
v Olesně nebo hotelu Na Kamieniu v Borkach Małych. Vstupy do muzeí, ubytování, doprava
i strava jsou plně hrazeny z projektu. Prosíme zájemce, aby se hlásili na obecním úřadě.

„Zájezd dětí ZŠ Jezdkovice – po stopách slezských povstání“
Ve dnech 26. – 28. června 2020 pořádá obec Jezdkovice v rámci přeshraniční spolupráce
zájezd pro 22 osob (15 dětí ve věku 6-15 let, 7 dospělých) do Polska. Na programu je
prohlídka ZOO Opole, prohlídka JuraParku Krasiejów (dinopark) a prohlídka Góry sw. Anny
(hora sv. Anny). Ubytování ve škole v Borkach Wielkich. Vstupy, doprava i strava jsou plně
hrazeny z projektu. Prosíme zájemce, aby se hlásili na obecním úřadě.

Hody v obci Malý Cetín
V měsíci září je v rámci přeshraniční spolupráce zváno 4-8 osob na Slovensko, do obce Malý
Cetín, na tradiční slovenské hody. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě. Více informací
bude přihlášeným včas sděleno.
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Noční hasičská soutěž
V pátek 4. září 2020 proběhne na místním hřišti již IX. ročník noční hasičské
soutěže „O putovní pohár starostky obce.“ Tímto zveme všechny, kteří chtějí
přijít podpořit družstvo místních hasičů, posedět a pobavit se s přáteli a jsou
zvědaví, který sbor dobrovolných hasičů si odveze putovní pohár.

SLOVENSKÁ ZABIJAČKA
V sobotu 16. listopadu 2019 jsme společně se zástupci obce Malý Cetín uspořádali
Slovenskou zabijačku s tradičními slovenskými výrobky a večerní zabijačkovou zábavou
s cimbálovou muzikou.
Tímto děkujeme všem, kteří se zabijačky zúčastnili a pomohli s přípravou.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad děkuje Tomáši Kreuzbergerovi za výrobu dřevěné vánoční výzdoby před
zámkem (svíčky a sněhulák), dále děkuje Luďkovi Kupkovi za konečné práce na dřevěné
výzdobě a Kateřině Kupkové za vánoční výzdobu obce Jezdkovice.
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ORDINAČNÍ HODINY MUDR. KAMILA HNÍZDOVÁ V DOBĚ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 23.12.2019 – 2.1.2020
pondělí 23.12.2019
zastupuje MUDr. Chodurová v Opavě na Nádražním okruhu 8 – 10 hodin
pátek 27.12.2019
ordinace v Opavě 7:30 – 10 hodin
pondělí 30.12.2019
ordinace v Opavě 7:30 – 10 hodin
úterý 31.12.2019
ordinace uzavřena
od čtvrtku 2.1.2020 provoz dle řádných ordinačních hodin

PROVOZ ORDINACE MUDR. VÍT SKALIČKA V DOBĚ
VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN 23.12.2019 – 3.1.2020,
Pondělí
V. Heraltice
Stěbořice

23.12.2019
7:30 – 10:30
13:00 – 15:00

Pátek
Stěbořice
D. Životice

27.12.2019
7:30 – 10:30
12:00 – 14:00

Pondělí
30.12.2019
7:30 – 11:00, V. Heraltice
Stěbořice
12:00 – 14:00
Úterý
31.12.2019
Dolní Životice 7:30 – 10:00

Čtvrtek
Pátek

2.1.2020 dovolená
3.1.2020 dovolená

zastupuje: MUDr. Gebauer v Neplachovicích
2.1. 7:30 – 10:00, tel. 553 662 287,
a 3.1. v Brumovicích 7:30 – 10:00 nebo MUDr. Šváb v
Litultovicích 2.1. ve 13:00 – 15:00 a 3.1. v
7:30 – 10:30
tel. 553 668 222.
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví v novém roce 2020.

ZÁVĚR
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem do obecního zpravodaje.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové vánoce, hodně
zdraví a štěstí v novém roce.
Věra Burdová, starostka
Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice - neprodejné.
e-mail: obec@jezdkovice.cz
www.jezdkovice.cz
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