OBEC
JEZDKOVICE

ZPRAVODAJ
Červen 2020

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

SDH JEZDKOVICE
Rok se s rokem sešel a máme tady červen, čas říci, co se událo ve Sboru dobrovolných hasičů
Jezdkovice během 1. pololetí roku 2020 a co chystáme do budoucna.
Druhý pátek v lednu jsme se sešli v kulturním domě na Výroční valné hromadě, kde jsme
zhodnotili uplynulý rok, řekli si, co nás čeká tento rok, zhlédli ukázku práce s malými hasiči –
Ježečky, kde děti předvedli perfektní znalost topografických značek a značek věcných
prostředků, spojování hadic a uzlování. Hlavním bodem schůze bylo zvolit nový výbor. Je až
neuvěřitelné jak ten čas letí a že už je to pět let, co jsme volili nový výbor. Od ledna jsme se již
sešli na třech výborových schůzích.
Zpátky k dětem, malým hasičům, Ježečkům. S dětmi jsme se sešli
během ledna, února a března celkem na 8mi schůzkách. Bohužel
v půlce března vypukla pandemie nového koronaviru a schůzky jsme
museli zrušit  Naštěstí se vše vrací zpět do starých kolejí a ve čtvrtek
dne 4. června 2020 jsme se s dětmi opět sešli  Chvilku jsme váhali
jestli vyzkoušet hned celý útok i s vodou, ale po krátké debatě jsme
zvolili pro začátek něco jiného. Vymyslely jsme pro děti „opičí dráhu,“
která vedla skrz dětské hřiště. Vstupenkou ke zdolání dráhy bylo
poznat topografickou značku. Dále se běžel slalom kolem kuželek,
průlez skrz „psa,“ po schodech nahoru přímo do tunelu, po skluzavce
dolů, přelez přes lavičku, kotoul a spojení hadic. Dětem se to moc
líbilo, byly přímo nadšené a celou dráhou zvládli překonat 3x. My
vedoucí jsme byly unešené, že děti toho moc nezapomněly. Máme v plánu s dětmi trénovat i
přes letní prázdniny, abychom mohli na podzim vyrazit na nějakou soutěž, jelikož nám to na
jaře nevyšlo.
Jelikož sbor slaví letos již 125. let od svého založení, začali jsme společně plánovat oslavy.
Na výborových schůzích bylo dohodnuto, že se oslavy budou konat na tři části – Benátská noc
v sobotu 25. července, noční soutěž v pátek 4. září a celé oslavy budou zakončeny tou
nejslavnostnější částí, kdy na programu bude mše svatá a slavnostní schůze v sobotu 12. září.
Kvůli pandemii novým koronavirem byla zrušena okrsková soutěž. Přes léto již snad soutěže
proběhnou a my sestavíme alespoň jedno družstvo, abychom mohli náš sbor reprezentovat.
Prosba občanům, členům SDH Jezdkovice,
kteří v daném roce slaví významné životní jubileum
Prosíme občany, členy SDH Jezdkovice, kteří v daném roce slavíte významné životní jubileum
(kulaté narozeniny), sami si řekněte, s kým se rádi uvidíte, s kým si rádi popovídáte a
zavzpomínáte na staré časy. Sami si také řekněte den a hodinu v kolik by Vám měli 2-3 zástupci
sboru přijít pogratulovat. Informace hlaste na obecním úřadě, my už je předáme konkrétním
osobám. Děkujeme za spolupráci.
Závěrem bych chtěla všem čtenářům zpravodaje popřát klidné léto, bez stresu, bez povinností,
dovolenou bez úrazů a bez starostí. Užívejte sluníčka 
za SDH Jezdkovice Hana Ondrášková
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BRĎO
Rok 2020 nám přinesl spoustu nových, neobvyklých situací a zkušeností, které nám bohužel
překazily některé naše plány. Ale i přes to, jsme se od začátku roku párkrát sešli.
V pátek 3. ledna se sešlo pár našich členů a vyrazili jsme
do ulic jako Tři králové. Za koledování jsme se potom mohli
zúčastnit promítání pohádky v kině Mír a bruslení na zimním
stadionu v Opavě.
V únoru a březnu jsme se potkali na masopustním průvodu a
na dětském maškarním plese. Potom už bohužel přišla
bezpečnostní opatření, která nám překazila tradiční otvírání
studánek.

V pátek 8. května, kdy obvykle vyrážíme vlakem či
autobusem na výlet do přírody, nás zlákalo krásné počasí
a v malé skupince (6 dospělých a 5 dětí) jsme přeci jen
vyrazili na malý výlet. Autobusem jsme se nechali zavézt
do Kružberku, odkud jsme pěšky pokračovali k přehradě.
Užili jsme si sluníčka, pozorovali horolezce i užovku a
plnoletí výletníci se mohli dokonce občerstvit pivem. To
se nám líbilo 
Teď už se nám zase blíží prázdniny a my se nejvíce těšíme
na TÁBOR u rybníku v Sádku, na kamarády, hry, koupání
a písničky u táboráku. Na chuť opékaných špekáčků a
teplé noci plné hvězd. Snad nám to už nic nepřekazí.
za BRĎO Monika Kaperová

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Otevírací doba knihovny
Pondělí
15:00 – 18:00
Úterý
9:00 – 11:00
Vážení čtenáři, návštěvníci i potenciální návštěvníci Místní knihovny Jezdkovice, ráda bych
vám touto cestou připomněla přítomnost knihovny v obci a jaké služby knihovna nabízí.
Kde se knihovna nachází, jistě všichni víte. Pro ty, co jsou například v obci noví, nebo tento
zpravodaj čte někdo úplně jiný než občan obce, knihovna se nachází v budově zámku
Jezdkovice, v 1. patře, vedle obecního úřadu. Otevírací doba je každé pondělí a úterý (viz
tabulka výše).
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Jaké služby knihovna nabízí?
-

půjčování knih pro děti ve věku 0 – 15 let, knih pro dospělé (romány, kriminálky,
detektivky, poezii), naučnou literaturu pro děti i dospělé a povinnou četbu

-

půjčování časopisů pro děti i dospělé, jedná se o tyto tituly: Mateřídouška, Rozmarýna,
Čas na lásku, Napsáno životem, Příběhy z ordinace, Tajemné příběhy, Pravdivé
příběhy, a pro ty, co se zajímají o hasičský sport, jsou k dispozici také Hasičské noviny

-

půjčování deskových her, k dispozici jsou tyto hry: V kostce! Doprava, V kostce! Česká
republika, V kostce! Pohádky, Nešťourej se v nose, Zvířata, Cortex (mozkovna), X
bere!, Párty alias Hádej, kdo jsi, Dávej bacha

-

obalování knih a učebnic

-

pro děti je nově k dispozici Albi kouzelná mluvící tužka a krásné
naučné knihy k tomu – domů si můžete půjčit pouze knihy
k Albi tužce

-

pokud jste si doma zapomněli brýle, v knihovně jsou vám k dispozici dvě velikosti
dioptrií

-

pro děti jsou k dispozici omalovánky, pastelky a fixy, aby si mohly něco pěkného
vybarvit a klidně i odnést domů 

-

v předvánočním čase je službou knihovny také balení vánočních dárků, více informací
o službě se dozvíte během listopadu na uvedených sociálních sítích knihovny (facebook,
instagram) a v zimním vydání zpravodaje

Kontakty na knihovnu:
e-mail:
facebook:
instagram:

knihovna@jezdkovice.cz
facebook.com/knihovnajezdkovice
instagram.com/knihovnajezdkovice
za knihovnu Hana Ondrášková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zastupitelstvo obce Jezdkovice přeje všem jubilantům, kteří v 1. pololetí roku
2020 oslavili významné životní jubileum pevné zdraví do dalších let.

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Informace týkající se cen za plynové láhve, plateb místních poplatků za komunální odpady a
psy, služby legalizace a vidimace, darovacích smluv na kompostéry, úřední hodiny účetní a
starostky, změny v jízdních řádech a pronájmy kulturního domů a půjčování nádobí.
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Nové ceny plynových láhví
Došlo ke změně cen plynových láhví. Ceny jsou nižší a jsou následující:
PB láhev 10 kg
PB láhev 2 kg

360,- Kč
95,- Kč (po doprodání starého dovozu)

Platby místních poplatků za komunální odpady a psy
Pro rok 2020 je stanoven poplatek za komunální odpad na 580,- Kč / osoba. Poplatek je
splatný do 30.11.2020.
Prosíme občany, kteří zaplatili pouze 570,- Kč, tedy o 10,- Kč méně, aby rozdíl
uhradili na účet obce nebo v hotovosti v době úředních hodin.
Pro rok 2020 zůstává stejný jako v předchozích letech - za jednoho psa 150,- Kč a
každého dalšího psa také 150,- Kč. Poplatek je splatný do 31.10.2020.
Platby místních poplatků můžete hradit převodem na účet obce č.: 1842756319/0800 nebo
v hotovosti na obecním úřadě Jezdkovice v době úředních hodin.

Legalizace a vidimace
Potřebujete ověřit (legalizovat) podpis nebo ověřit (vidimovat) listinu? Přijďte na obecní úřad
v době úředních hodin. Osoby oprávněné k legalizaci a vidimaci jsou starostka obce Věra
Burdová a účetní obce Hana Ondrášková. Služba legalizace i vidimace je zpoplatněna. Sazby
poplatků jsou:
legalizace jednoho podpisu
30,- Kč
vidimace jedné listiny
30,- Kč

Darovací smlouvy - kompostery

Jelikož už uběhlo 5 let (ano, už je to opravdu tak dlouho ), co vám, občanům obce Jezdkovice,
byly předány kompostéry je potřeba podepsat darovací smlouvu mezi vámi a obcí Jezdkovice.
Smlouvy můžete chodit podepisovat na obecní úřad v době úředních hodin.

Úřední hodiny obecního úřadu
Úřední hodiny účetní
Pondělí
8:00 – 13:00 13:30 – 15:00
Úterý
8:00 – 14:00
Středa
13:00 – 18:00
Čtvrtek
8:00 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00

Úřední hodiny starostka
Pondělí
10:00 – 12:00
Středa
16:00 – 18:00

Změny v jízdním řádu
Od neděle 14. června platí nový jízdní řád autobusů. V jízdním řádu je pouze jediná
změna, a to že byla přidána zastávka Opava, Bílovecká, TQM.
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Pronájem kulturního domu a půjčování nádobí
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.

Prodej vánočního CD scholy Jezdkovice
V kanceláři obecního úřadu, v době úředních hodin, si můžete zakoupit CD scholy Jezdkovice
s názvem Živé vánoční album. Jedná se o CD plné vánočních koled a písní. Cena je 100,- Kč.

VEŘEJNÁ SBÍRKA – OBECNÍ HŘBITOV
Chcete přispět na novostavbu obecního hřbitova 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
novostavbu obecního hřbitova v obci, nebo ne. V případě, že se rozhodnete přispět a podpořit
novostavbu obecního hřbitova, nebojte, nikdo se nedozví, kdo a kolik přispěl. Veřejná sbírka
podléhá kontrole Moravskoslezským krajem.

HVOZDNICKÝ EXPRES
Chtěli byste vyrazit na výlet ať už sami či s rodinou, partnerem
nebo partou přátel?
Od 29. května do 28. září 2020 se můžete opět projet
Hvozdnickým expresem a podívat se tak na zajímavé místa
v Opavě, Oticích, Slavkově, Štáblovicích, Dolních Životicích,
Litultovicích,
Mladecku,
Jakartovicích,
Svobodných
Heřmanicích či v blízkém okolí těchto obcí.

Jízdní řád Hvozdnického expresu
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Jelikož se v naší obci stále setkáváme s tím, že jsou
špatně
vytříděné
odpady,
v barevných
kontejnerech nacházíme věci, které tam vůbec
nepatří. Mezi železem jsou pneumatiky, dřevo, a
beton. V prostoru určeném pro odložení posečené
trávy jsou větve, které patří na hromadu nad
zámek. A mnoho dalšího.
Pro zopakování tedy, co patří do barevných kontejnerů, kde odkládat větve, trávu, železo,
oblečení, co patří do kontejneru na velkoobjemový odpad a mezi elektroodpad.
Do žlutých kontejnerů PATŘÍ:
- plastové obaly, polystyren, sáčky, fólie, nákupní tašky, vymyté kelímky od jogurtů a
dalších potravin, PET láhve, plastové obaly od zboží, plechovky od nápojů
- do kontejnerů na plasty NEHÁZET KUFRY S OBLEČENÍM
Do zeleného kontejneru PATŘÍ:
- láhve od nápojů, sklo bez drátěné vložky, barevné sklo, skleněné střepy, skleněné
nádoby
Do modrého kontejneru 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
- letáky, časopisy, noviny a kartóny lze svázané odkládat také před obecní sklad do brány
zámku, naproti prodejny potravin
Do popelnice, kterou má každý občan doma, PATŘÍ:
- zbytkový komunální odpad jako je smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené
drobné předměty po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek
Do kontejneru na elektroodpad PATŘÍ:
- drobné elektrospotřebiče – např. varné konvice, mixéry, mobilní telefony včetně
příslušenství, komponenty k PC (klávesnice, myš) a také tužkové baterie
-

ledničky, televize, mikrovlnné trouby a další velké elektrospotřebiče, můžete odkládat
do prostoru za zámkem, u bývalého šrotovníku

Do kontejneru na velkoobjemový odpad PATŘÍ:
- např. matrace, WC mísy, umyvadla, koberce, linolea, výrobky z PVC, kočárky, křesla,
gauče, autosklo, drátěné sklo, keramika, novodur, molitan, znečištěné plastové obaly
Nebezpečný odpad – sběr probíhá každý rok na podzim
- obaly od barev a olejů, olověné akumulátory, ředidla, kyseliny, postřiky, oleje, barvy,
monočlánky, léčiva, absorpční činidla, fotochemikálie, pesticidy, vyřazené
elektrospotřebiče obsahující nebezpečné látky
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Větve:
- lze odkládat na hromadu nad zámkem
- mezi větve nepatří kořeny stromů
Tráva:
- posekanou trávu lze odkládat do prostoru za zámkem
- mezi trávu nepatří túje, ty se mohou odkládat mezi větve na hromadu nad zámkem
Železo a plechovky:
- železo a železný odpad lze odkládat do prostoru za zámkem, k vratům garáže
- plechovky lze házet do modré popelnice u sloupu veřejného osvětlení, naproti
kontejneru na elektroodpad
- mezi železo NEHÁZET PNEUMATIKY, stavební suť, beton, dřevo
Oblečení:
- chcete-li vyhodit ještě použitelné, ale vámi již nenošené oblečení, můžete jej v pytlích
nebo krabicích odložit před obecní sklad do brány zámku, naproti prodejny potravin

Pneumatiky:
-

věčná otázka: Co se starými pneumatikami? Rozhodně je neházet do žádného
z kontejnerů, mezi železo a rozhodně ne do kontejneru na velkoobjemový odpad

-

Citace ze stránek Ministerstva životního prostředí: dle Zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech, kterým se stanovuje povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného
odběru. Místa zpětného odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje
pneumatik, musí se jednat o místa veřejně přístupná. Místa zpětného odběru musí být
viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez
vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat
konečného uživatele.

-

na webových stránkách Ministerstva životního prostředí:
https://www.mzp.cz/cz/odber_pneu si můžete uvedený článek přečíst celý a najdete
tam také Seznam míst zpětného odběru pneumatik;

-

máme ověřeno, že staré pneumatiky odebere také firma Lumír Prejda, s.r.o., se sídlem
na adrese Přemyslovců 6, 747 07 Opava – Jaktař;
Provozní doba:
Pondělí – pátek
Sobota

8:00 – 17:00
8:00 – 12:00

Kontakt:
tel.: 553 626 424
mob.: 602 765 105
e-mail: pneuservis@prejda.cz
-

pneumatiky při odběru nesmí být špinavé, plné vody a bahna jinak se můžete setkat
s tím, že vám je neodeberou. Firma odebírá pneumatiky pouze v přiměřeném množství
od fyzických osob například 4 kusy.
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DOVOLENÁ LÉKAŘŮ
Dovolená MUDr. Vít Skalička – praktický lékař pro dospělé
MUDr. Vít Skalička bude čerpat dovolenou ve dnech 13. – 29. července 2020.
Zastupuje MUDr. Gebauer v Neplachovicích, popřípadě v Brumovicích.
Ordinační doba Neplachovice
Pondělí
7:00 – 12:00
Úterý
7:00 – 12:00
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 9:30
Telefon: 553 662 287

Ordinační doba Brumovice
Středa
8:00 – 12:00
Pátek
10:30 – 12:00
Telefon: 553 665 029

Dovolená MUDr. Kamila Hnízdová – praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Kamila Hnízdová bude čerpat dovolenou ve dnech 13. – 24. července a dále ve dnech
17. srpna – 28. srpna. Zastupuje MUDr. Chodurová a MUDr. Filipiová v Opavě na Nádražním
okruhu. Ordinační hodiny na webových stránkách: mudrhnizdova.cz. Potřebujete-li posudek
na letní tábor, vyřiďte si je co nejdříve. Zastupující lékař posudky nevydá!

AKCE, KTERÉ SE BUDOU V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ KONAT
Slavnostní otevření víceúčelového hřiště
Obec Jezdkovice pořádá v pátek 10. července 2020 v 17:30 hod. na místním hřišti
„Slavnostní otevření víceúčelového hřiště.“ Občerstvení formou švédských stolů.
Každý z občanů může přispět svým originálním receptem. „Opeč si, co chceš“
Každý bude mít možnost opéct si cokoliv, co si donese. Ohniště bude připraveno.
Klacky si vezměte s sebou. Pro dospělé pivo na čepu. Tímto srdečně zveme všechny
občany, aby se přišli podívat a třeba si i zahrát svou oblíbenou hru.

Benátská noc – SDH Jezdkovice
Sbor dobrovolných hasičů Jezdkovice pořádá v sobotu 25. července 2020 ve 20:00 hod.
v zámeckém parku v Jezdkovicích Benátskou noc. Vstupné symbolických 50,- Kč. K tanci i
poslechu zahraje DJ Turbo. Občerstvení zajištěno. Přijďte se odreagovat od každodenních
povinností a nezapomeňte s sebou vzít kamarády či rodinu.

Benátská noc – obec Jezdkovice
Obec Jezdkovice pořádá v pátek 21. srpna 2020 ve 20:00 hod. v zámeckém parku
v Jezdkovicích Benátskou noc. Další informace budou včas upřesněny.

Noční hasičská soutěž
V pátek 4. září 2020 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Jezdkovice již IX. ročník noční
hasičské soutěže „O putovní pohár starostky obce.“ Soutěž se bude konat na místním hřišti.
Přijďte se podívat a podpořit místní družstvo. Další informace budou včas upřesněny.
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Oslavy 125. let od založení SDH Jezdkovice
V sobotu 12. září 2020 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Jezdkovice oslavy ke 125. výročí
založení sboru. Program oslav: v dopoledních hodinách mše svatá, následuje slavnostní schůze
s předáváním vyznamenání. Tímto zveme všechny členy sboru. Další informace budou včas
upřesněny.

Vítání občánků
V měsíci listopadu proběhne vítání občánků, dětí narozených v tomto roce. Další
informace budou rodičům těchto dětí včas upřesněny.

Vánoční výstavka s mikulášskou nadílkou
První sobotu v prosinci se uskuteční již tradiční vánoční výstavka, děti budou mít
možnost si vytvořit vánoční ozdoby na stromeček, ozdobíme společně stromeček před
zámkem a počkáme na svatého Mikuláše s anděly a čerty. Přesné datum, téma výstavky
a další doplňující informace budou včas upřesněny.

ZÁVĚR
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli svým článkem do obecního zpravodaje.
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné a pohodové léto, příjemně
strávenou dovolenou a dětem pěkné prázdniny.
Věra Burdová, starostka

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