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

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEZDKOVICE
Naše mateřská škola má v letošním školním roce zapsáno
23 dětí, z toho 10 děvčat a 13 chlapců. Některé děti
dojíždí z Nového Dvora a také z Hertic.
Naše školka má 4 zaměstnance, po konkurzním řízení,
které proběhlo v září, byla jmenována 1. 11. 2020
ředitelkou Pavla Austová, na místo učitelky nastoupila
Ivana Petlachová. Pedagogický sbor doplňuje školní asistentka Markéta Říčná. Jako provozní
pracovnice, vydávající také stravu, napomáhá v péči o naše děti Hana Sochorová.
Od února do října 2020 působila v pozici zastupující učitelky v naší školce paní Danuše
Ondřejková. Dovolte mi prosím touto cestou paní učitelce Danušce ( „Babi“ - jak ji nazývaly
děti) poděkovat za láskyplnou a velmi naplňující péči, kterou našim dětem věnovala.
Kvalitní a velmi chutné jídlo nám dovážejí ze školní kuchyně Stěbořice, kde pečují o
vyváženou stravu pro naše děti - máme dostatek zeleniny, ovoce, racionální stravu a
dodržujeme pitný režim.
Všichni zaměstnanci, ve spolupráci s paní starostkou i zastupiteli, se snaží stále vytvářet
krásné a bezpečné prostředí, zajišťující vysokou úroveň vzdělávání a všestranné péče pro děti.
Snažíme se vytvářet a udržovat přátelské vztahy s rodiči i ostatními, vedoucí k vzájemné úctě,
důvěře a pohodě.
Naše mateřská škola v červnu a říjnu 2020 napomáhala připravit na povolání učitelky při
praxi studentku vyšší odborné školy, Moniku Kaperovou, občanku naší obce. Paní učitelka
Monička je mezi dětmi i personálem velmi oblíbená pro svůj srdečný a zodpovědný přístup.
Tak jako všude i u nás letos narušila organizaci koronavirová pandemie. V únoru jsme stihli
ještě ve školce přivítat mobilní sférické kino s kopulovitou promítací plochou. Děti byly
velmi potěšeny z tematického příběhu „Souhvězdí vesmíru“. V březnu byla opatření
zpřísněna, vyhlášen nouzový stav a naše mateřská škola uzavřena. V této době jsme
připravovaly novou výzdobu MŠ, její úklid, dezinfekci všech prostor, úpravy a údržbu
vnitřních i venkovních prostor. Našim dětem jsme připravovaly různé materiály k práci
v domácím prostředí, pracovní listy, aktivity k procvičení grafomotoriky, básně, písně a další
různé náměty pro učení hrou, které jsme dětem dodávaly domů. Velmi nás potěšila snaha
všech v plnění úkolů a zvládání této nesnadné situace.
Koncem května jsme mohli školku otevřít, i když za
určitých zpřísněných podmínek. V rámci prevence proti
šíření nákazy jsme přebíraly a předávaly děti zákonným
zástupcům u vstupu do MŠ. Převážnou část dne, včetně
vzdělávacích činností, jsme se pohybovali na školní
zahradě, zajišťovali jsme stálou intenzivní desinfekci a
větrání prostor.
Když se nám školní rok chýlil ke konci, vystoupily děti
v Kulturním domě s veselým programem na akci
„Rozloučení se školním rokem 2020“. Na této akci
jsme se rozloučili s předškolními dětmi, které byly
2

připraveny pro další důležitou životní etapu, nástup do základní školy. Mezi tyto šikulky patří
Tadeášek Burda, Verunka Kašičková, Stázinka Opatřilová, Eliška Podešvová, Filípek Špičák
a Jindříšek Tulis. Přejeme našim prvňáčkům i jejich rodičům mnoho sil v této ztížené situaci,
úspěchů a zdraví do dalších let.
O prázdninách se díky zřizovateli začala realizovat velká rekonstrukce třídy, včetně
kompletně nového podkladu a pokrývky podlah, odvlhčování zdiva, nového osvětlení,
elektroinstalace a výmalby. V chodbě byl pokládán nový praktický zátěžový koberec. Některé
staré radiátory byly nahrazeny novými, popřípadě nainstalovány do prostor, které byly nově
vybudovány – šatna zaměstnanců. Údržba odpadů v umývárně. V suterénu byla započata
rozsáhlá rekonstrukce prostor sklepních místností. Za toto zvelebení prostor školky děkujeme
a velmi si toho vážíme. Děti byly z „proměny“ velmi nadšeny a užívají si krásné, prostorné
prostředí při všech činnostech.
Následně se „gruntovalo a finišovalo“ tak, aby se mohla školka 24. 8. 2020 otevřít. A také
díky pomoci a podpory rodičů se to stihlo.
I na podzim dále ještě pokračuje náročná úprava
suterénu školky, kde se připravuje pro děti
polytechnická učebna, ve které bude probíhat výchova
dětí s cílem zdokonalování se v oblasti jemné i hrubé
motoriky, tvořivost, myšlení, koordinaci a představivost
při práci s různými materiály a nářadím.
Již od února 2020 jsme přeorganizovali režim dne
v MŠ: vzhledem k tomu, že jsme smíšená třída,
zorganizovali jsme režim dne tak, abychom se mohli
intenzivněji věnovat individuálním skupinám dětí,
hlavně předškolním dětem, při přípravě pro nástup do
základní školy:
Při odpoledním odpočinku v době od 12:15 – 14:00 hodin jsou děti rozděleny dle věku v
prostorách MŠ následovně: Děti mladší pěti let přechází s pedagogem po hygieně do
odpočinkové místnosti a za poslechu literatury úměrné věku mohou regenerovat. Děti starší
pěti let přechází s druhým pedagogem do třídy. Starším dětem je předčítána 30 minut
pokročilejší literatura pro daný věk. Dětem s vyšší potřebou spánku je dán prostor na základě
individuální potřeby. Na základě požadavku od zákonných zástupců, mohou také děti starší
pěti let odpočívat v ložnici. Starší děti jsou denně v době od 12:45 – 13:30 motivovány a
vedeny pedagogem k vzdělávacím aktivitám zaměřeným na budování a rozšiřování
předškolních znalostí a gramotnosti.
 Vzdělávání a výchova počíná v rodině. Rodina je to první, hlavní, nejkomplexnější a
nejsilněji působící, soukromé místo, pro vývoj a výchovu dětí. S nástupem do
mateřské školy začíná dětem nová, pro ně neznámá a velmi významná životní etapa.
Výchovně - vzdělávací činnost v MŠ doplňuje rodinnou výchovu. Proto vnímáme jako
hlavní cíl mateřské školy, zajistit dětem příjemné plnohodnotné prostředí ve všech
oblastech, ve kterém se mohou děti přirozeně, spokojeně a s radostí vyvíjet a rozvíjet.
Vysoce kvalitní vzdělávání a zdravý vývoj dětí posuzujeme jako společný cíl, aby byl
v souladu s aktuálním školským zákonem, rámcovým vzdělávacím programem, tak
také individuálními potřebami dětí a jejich rodiny. Abychom toho dosáhli, je důležité
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vytvořit soulad společnými postupy pro pevné
zázemí. Vzhledem k tomu, jak vážnou část
svého života tráví děti v mateřské škole, je
důležité jim vytvořit prostředí, aby se cítily
příjemně, jako doma.
Musíme také pochválit naše nové kamarády, kteří
tento školní rok nastoupili. Díky dobré spolupráci
s rodiči se adaptovali velmi dobře a s radostí se
s námi zapojují do činností.
V září proběhly třídní schůzky s rodiči netradičně na školní zahradě. Moc děkujeme za
vysokou účast a vstřícnost rodičů.
Bohužel nám zatím situace nedovoluje realizaci mnohých akcí, které jsme měli v plánu. Proto
bylo možno zrealizovat v rámci opatření pouze Sférické kino v MŠ s velmi pěkným
environmentálním programem „Život stromů,“ kdy děti mohly sledovat děj prožitkově po
celém prostoru kolem sebe. Bohužel musel být zrušen plánovaný výlet se vzdělávacím
programem ve firmě Vitaminátor Sosnová a oblíbená akce Drakiáda.
Pevně věříme a těšíme se, že se situace zlepší a budeme
společně moci „uspávat broučky“. Děti po celou dobu
pilně pracují a už se moc těší, až budou moci předvést
alespoň malou ukázku svých šikovností.
Milí spoluobčané, buďme k sobě ohleduplní a trpěliví
nejen v čase Vánočním. Těšíme se na shledanou a na
Vaše úsměvy, které již nebudou muset být zahaleny
rouškou.
Pevné zdraví, mnoho sil a lásky Vám všem přejí děti a
kolektiv Mateřské školy Jezdkovice.

BRĎO
Od začátku koronavirové pandemie jsme nervózně čekali, jak
se situace vyvine a zda se budeme moct o prázdninách vydat
na náš oblíbený tábor. Naštěstí to dopadlo výborně a díky
skvělému počasí nám týden u rybníku v Sádku vynahradil
všechny zrušené akce.
Na tábor jsme se letos vypravili 26. července a nemohli jsme
se dočkat, až se konečně všichni uvidíme, zahrajeme si spolu
hry a užijeme si krásné počasí. Moc rádi jsme opět mezi námi
přivítali pár nových táborníků, celkem nás tedy bylo 23. Celý
týden se nesl v duchu pohádek, a proto nesměla chybět
promenáda v pohádkových maskách, na které jsme mohli
potkat Sněhurku s trpaslíky, Marfušku, Kocoura v botách a
mnoho dalších.
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Od pondělí až do pátku soutěžíme
v různých soutěžích, chceme vyhrát
medaile a sladkou odměnu. Házíme
papírem, sbíráme sirky, zatloukáme
hřebíky. Také přišla na řadu střelba ze
vzduchovky, hod na konzervy či
kroket a nesměla chybět ani opičí
dráha. Také se konala dramatická
bitva při Člověče, nezlob se v životní
velikosti (někteří táborníci se
s prohrou stále nesmířili). Když
nesoutěžíme, užíváme si letní počasí
ve vodě a na všech možných člunech,
hrajeme karty nebo vyrábíme woodoo
panenky.
Večery trávíme u ohně. Opékáme špekáčky nebo pojídáme různé dobroty a při tom hrajeme
hry a zpíváme s kytarou. Také se koná soutěž TÁBOR MÁ TALENT. Většina soutěžících se
inspirovala největším problémem na táboře – komáry. A tak jsme mohli shlédnout
dramatizaci písničky Komáři se ženili či vyslechnou písničky vlastní tvorby na toto téma.
Dále táborníci vystoupili s večerníčkem Mach a Šebestová, hasičským pozdravem a
zmodernizovanou Sněhurkou. Všem se vystoupení moc povedlo.
Týden na táboře opět utekl jako voda, ale myslím si,
že díky krásnému počasí i skvělé partě táborníků
jsme si to všichni užili na plno.
První víkend v září jsme si domluvili přespání na
střelnici ve Stěbořicích a byli jsme překvapeni
velkou účastí. Se spacáky a karimatkami dorazili
nováčci i již ostřílení táborníci. Večer jsme opekli
špekáčky a zahráli nějaké slovní hry. Další den jsme
se mohli pustit do her. Na programu byla schovka,
škatule a na vytvořeném hřišti jsme soutěžili v ringu
a vybíjené. Nejvíce zábavy jsme si užili při
Záchrance.
Před druhou vlnou bezpečnostních opatření jsme stihli už jen sváteční výlet 28. září. Retro
autobusem pana Trlici jsme se tentokrát nechali dovézt do Frenštátu pod Radhoštěm, odkud
jsme se společně vydali na cestu. Po prohlédnutí Lurdské kaple jsme se rozdělili na dvě
skupinky. První skupinka s malými dětmi se vydala na Naučnou stezku Beskydské nebe.
Druhá skupinka zamířila k vyššímu cíli – rozhledně na Velkém Javorníku. Cestu nám trochu
ztěžovalo chladné počasí a náročnější terén, ale odměnou nám byl pěkný rozhled nejen do
okolí, ale také na vrcholy kopců
vykukující z mlhy. Při zpáteční cestě
nás zastihla dešťová přeháňka, a tak
jsme přidali do kroku a spěchali se ohřát
do Valašské hospody u Janíka, kde jsme
se všichni u teplého jídla a pití setkali.
A pak už hurá domů!
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V současné době jsme bohužel zase všichni doma a společné akce jsme museli zrušit.
Doufám, že tato doba brzy skončí a my se budeme moct setkat např. při koledování na Tři
krále.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné prožití adventu i vánočních svátků, a především
hodně zdraví.
Za BRĎO Monika Kaperová

SDH JEZDKOVICE
Tento rok nám nepřál v setkávání na akcích a soutěžích v požárním sportu.
I přesto jsme se zúčastnili alespoň jedné soutěže, a to té naší místí, kdy jsme v pátek dne 4.
září na místním hřišti uspořádali již IX. ročník noční hasičské soutěže „O putovní pohár
starostky obce.“ Počasí nám přálo, a tak i v této nelehké době jsme přivítali a pohostili celkem
11 družstev z toho 4 družstva žen a 7 družstev mužů. V kategorií mužů si první místo obhájili
Olšany u Prostějova s časem 15,92, na druhém místě se umístilo družstvo ze Závady s časem
16,06 a na třetím místě se umístili „naši sousedé“ z Březové u Stěbořic s časem 18,34. Místní
družstvo mužů se umístilo na místě sedmém s časem 56,48. 
V kategorii žen se na prvním místě umístilo družstvo ze Služovic s časem 21,58 a na místě
druhém se umístilo družstvo z Dolních Životic s časem 22,86. Dvě družstva požární útok
bohužel nedokončily.
Náš sbor v letošním roce slaví výročí 125. let od svého
založení. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda vůbec oslavy
pořádat. Nakonec nám to doba dovolila a v sobotu 12. září
jsme se společně sešli a výročí oslavili.
Oslavy začaly v 11:00 mší svatou v místní kapli, následoval
přesun do kulturního domu, kde bylo pro všechny členy i
hosty z okolních sborů připraveno občerstvení. Ve 13:00
následovala slavnostní schůze, na které starosta sboru přednesl
historii sboru od založení po současnost, společně
s jednatelkou a zástupcem z okresu, Mgr. Janem Dumbrovským, předali čestná uznání a
pamětní medaile. Také naše hasičská mládež, Ježečci, ukázali, co se doposud naučili a
vystoupili za podpory vedoucích s kulturním programem, kde přítomným předvedli, co vše
dělají hasiči při bouračce. Na konci vystoupení předal starosta sboru dětem členské průkazy.
V závěru schůze byla promítnuta prezentace z činnosti z minulých let i současnosti. O
průběhu oslav a zároveň o historii našeho sboru vyšel krásný článek v Hasičských novinách.
Pár slov o dětech, mladých hasičích – našich Ježečcích. Chystali jsme se,
že v letošním roce začneme s dětmi jezdit po soutěžích. To nám bohužel
nevyšlo  ale i tak jsme se párkrát stihli sejít. Trénovali jsme spojování
hadic, topografické značky a značky věcných prostředků, za pomocí
kluků jsme si vyzkoušeli i celý požární útok i s vodou, máme nový
hasičských pozdrav (za to moc děkujeme dvěma šikovným holkám Sáře
a Sofi ) a trénovali jsme vystoupení na slavnostní schůzi, která
proběhla v rámci oslav 125. výročí sboru.
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Největší radost máme z toho, že jsme pro děti v letošním roce získali dotaci
z Moravskoslezského kraje a mohly jim tak pořídit nové teplákovky, přilby a vybavení pro
požární sport jako jsou savice, proudnice, rozdělovač, džberovky, přetlakový ventil a sací koš
abychom si tyto věci nemuseli neustále půjčovat od kluků ;)
Doufám, že tato „zlá“ doba brzy pomine a zase se ve zdraví všichni společně sejdeme v lednu
na výroční valné hromadě sboru.
za SDH Jezdkovice Hana Ondrášková

MÍSTNÍ KNIHOVNA JEZDKOVICE
Půjčovní doba knihovny je každé:
o Pondělí
15:00 – 18:00
o Úterý
9:00 – 11:00
V letošním roce jsme bohužel museli knihovnu na nějakou dobu zavřít, což je pro nás
„knihomoly“ nemilé. Ale snad se vše brzy navrátí do normálu a budeme si moct přes vánoční
svátky nějakou tu knihu zase zapůjčit (snad už z nového cirkulačního souboru) a v pohodlí
domova přečíst.
A jaké služby vlastně naše malinká knihovna nabízí kromě půjčování knih?
- půjčování časopisů
- půjčování deskových her
- obalování knih a učebnic
- výpůjční knihovní službu ve spolupráci s knihovnou v Holasovicích
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.
za knihovnu Hana Ondrášková

VÁNOČNÍ ZVYKY
Vánoční cukroví
Pečení vánočního cukroví se u nás jako tradice objevilo až na začátku 19. století.
Vzniklo z panáčků, kteří se na Vánoce vyráběli z ovoce. Děti si s nimi mohli hrát a
později je také sníst. Tradice prací, že vánočního cukroví by mělo být 7 druhů.
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Cizí věci v domě
Než hospodyňky zasedly za štědrovečerní tabuli, vždy pečlivě zkontrolovaly, zda v domě
nejsou žádné cizí věci, ať už zapomenuté či vypůjčené. Pokud je totiž svému majiteli
nevrátily před tím, než se pustily do štědrovečerní večeře, přinesly jim tyto předměty
v příštím roce obrovskou smůlu.
Rozkvetlá Barborka
4. prosince má svátek svatá Barbora, patronka všech dívek, které se v tento den
tradičně vydávaly pro větvičky z třešňových stromů – barborky. Pokud barborka
nejdéle do Štědrého večera rozkvetla, dívka mohla v příštím roce očekávat
svatbu a krásného ženicha.
Sedm hrnečků
Sedm hrnečků sloužilo ve staré tradici k věštění budoucnosti. Princip byl jednoduchý. Pod
každý hrneček se vložil jeden symbol – mince znamenala bohatství, uhlí signalizovalo nemoc,
prsten svatbu nebo alespoň lásku, hřebínek varoval před nedostatkem, šáteček věštil cestu,
chléb štěstí a dudlík miminko. Pak si stačilo je zavázat oči, zamíchat hrníčky a jeden si zvolit.
Cibulové slupky
Polozapomenutý zvyk, pomocí kterého lidé zjišťovali, jaké je v příštím roce čeká
počasí. Stačilo naloupat dvanáct sukének z cibule, do každé nasypat trochu soli a
položit je vedle sebe tak, aby každá symbolizovala jeden měsíc v roce. Sukénka, ve
které se sůl do rána úplně rozpustila, představovala deštivý měsíc, zatímco ta, kde
sůl zůstala neporušená, věštila sucho.
Sudý počet lidí u stolu
Krásným a velice starým zvykem je vždy prostírat štědrovečerní tabuli pro sudý počet lidí.
Pokud rodina čítala lichý počet, prostřelo se jedno místo navíc, které sloužilo buď pro
náhodného osamělého cestujícího, nebo jako vzpomínka na ty, kteří nás opustili a už nikdy
s námi k jednomu stolu nezasednou.
Krájení jablka
Jablka se na podzim sklízela a skladovala jako zásoba na krušnou zimu. To
nejkrásnější a nejšťavnatější jablíčko se pak na Štědrý večer podélně
rozkrojilo. Pokud jadérka uprostřed připomínala hvězdičku, značilo to zdraví a
štěstí. Pokud připomínala symbol křížku, značilo to nemoc nebo nepříjemnosti.
Vynášení štěstí
Štědrý večer je plný nevyzpytatelné magie. Proto se o tomto dni nedoporučuje zametat smetí
nebo dokonce vynášet odpadky z domu. Podle staré tradice to totiž může znamenat, že si ze
svého příbytku vynášíte i štěstí. A to za jedno odložení úklidu přece nestojí.
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Jmelí
Jedním ze symbolů Vánoc je jmelí. Magická rostlina, kterou již staří druidové
používali ve svých tajemných rituálech. Zvyk líbat pod jmelím ženy a dívky vznikl
nejspíše v Anglii a odtamtud se rozšířil do celého světa. Zavěšené jmelí nosí
radost, lásku a ochranu před nemocemi. Říká se, že čím více bobulí jmelí má, tím
je silnější. Ale pozor! Takové jmelí funguje, jen pokud je darované.
Koledování
Tradici koledování najdeme u nás již ve středověku. V té době, ale i ještě mnoho let potom
obcházeli koledníci různá stavení, zpívali písně a dostávali za to od hospodářů výslužku ve
formě pálenky, jídla či drobných mincí. Koledovalo se hlavně v období mezi Štědrým dnem a
svátkem Tří králů.
Zapalování františků a purpury
Tradice pálení aromatických směsí sahá až hluboko do historie, kdy se příbytky na
přelomu starého a nového roku vykuřovaly, aby se vyčistily od všeho zlého.
Kuželovitá podoba a typická vůně vánočního františka však pochází z Krušnohoří,
kde se před třemi staletími začalo mlít dřevěné uhlí, do kterého se přidala
pryskyřice z kadidlovníku pravého. Právě ta dodává františku jeho typickou vůni.
Koledování
Tradici koledování najdeme u nás již ve středověku. V té době, ale i ještě mnoho let potom
obcházeli koledníci různá stavení, zpívali písně a dostávali za to od hospodářů výslužku ve
formě pálenky, jídla či drobných mincí. Koledovalo se hlavně v období mezi Štědrým dnem a
svátkem Tří králů.
Mikuláš
Svatý Mikuláš byl štědrý biskup, který žil v Lýkii na přelomu třetího a
čtvrtého století. Zemřel 6. prosince, jeho štědrost si však připomínáme
den předem. Mikuláš dříve chodil jen s čertem, který symbolicky strašil
zlobivé děti. Anděl se k této dvojici připojil až později. Je zajímavé, že
v USA se z Mikuláše zkomolením stal Santa Claus.
Patky od vánoček
Na Štědrý den vedly mladé dívky ve velkých rodinách vždy obrovský boj o patky z vánoček.
Ta, která jich zvládla do večera nasbírat devět, se totiž měla do roka vdát. Nutno podotknout,
že se patky nemohly ukrojit z vánočky ihned, protože by se tím stejně jako u chleba krájely
„paty pánu Bohu“. Naději na věrného mládence tak měla jen ta nejtrpělivější.
Adventní věnec
Čtyři svíčky, často nazývané postupně „svíce proroků“, „betlémská“, „pastýřská“ a
„andělská“, se zapalují vždy každou neděli proti směru hodinových ručiček.
Plameny svíček a zelené rostliny symbolizují život v protikladu ke studené zimě.
Známe ale i věnce s pěti nebo dokonce i více svíčkami.
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Ovazování vánočního stolu
Ačkoliv tato tradice může působit poněkud podivně, v minulosti byla rozšířená především
mezi rolníky a zemědělci. Před Štědrovečerní večeří se provazem nebo řetězem svázaly nohy
vánočního stolu, u kterého často neseděla jen rodina, ale i blízcí příbuzní. Tím se zajistilo, že
příští rok všichni zůstali při sobě.
Zdobení vánočního stromku
Málokdo ví, že předtím, než se pod vánočním stromkem začaly rozbalovat dárky,
se ozdobený stromek zavěšoval nad štědrovečerní tabuli, nejčastěji špičkou dolů.
Ozdobené větvičky ale rozdávali i koledníci. V Čechách však zdobení vánočního
stromku tak, jak ho známe nyní, nemá příliš silnou tradici a jeho původ sahá teprve
do 19. století.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V letošním roce se vítání občánků pořádalo netradičně. Každého nového občánka jsme
přivítali zvlášť pouze s rodiči a sourozenci. Celkem jsme přivítali 5 nových občánků – 4
kluky – Filípka, Martínka, Šimonka a Matyáška a 1 holčičku - Aničku.

Šimonek

Anička

Filípek

Martínek

Matyášek
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MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout
fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
 pozvánky na kulturní a sportovní akce
 fotogalerie
 aktuality
 záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
 mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
 přístup na internet
 místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů, nebo QR kódů.
Více informací, například
na www.aplikacevobraze.cz.

jak

nastavit

sledování

naší

obce

v aplikaci

najdete

V případě, že si nebudete vědět rady se stažením aplikace, pište, volejte nebo se zastavte
osobně na obecní úřad v době úředních hodin účetní, ta Vám se stažením poradí a vysvětlí,
jak s aplikací pracovat :)

DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Decentrální čištění odpadních vod na venkově neboli
„obecní soustava domovních čistíren odpadních vod
(ČOV) s nepřetržitým monitoringem“ je v současné době
dynamicky se rozvíjející způsob odkanalizování našeho
venkova. Příčinou celoplošného zájmu starostů obcí
s roztroušenou zástavbou je v prvé řadě ekonomická
výhodnost inovativního řešení při současném dosažení
několika ekologicky prospěšných cílů.
Obecní soustava domovních ČOV s nepřetržitým
monitoringem je alternativním technologickým řešením klasického kanalizačního systému
s centrální ČOV v obci. Tento „kanalizační systém“ v obci umožňuje čištění odpadní vody
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v místech, kde k jejímu znečištění došlo, tj. přímo u rodinných, případně u objektů občanské
vybavenosti (např. obecní úřad, mateřská či základní škola, kulturní dům, …). Vyčištěná
odpadní voda se pak v podstatě ve stejném místě vrací zpět do přírody, ať již ve formě
závlahy okrasných zahrad a trávníků, zasakování do půdy přímo na pozemku u rodinného
domu, případně vypouštění do místních vodotečí. Tím je dosaženo i ekologicky pozitivní
skutečnosti, tj. zadržování vody v krajině, konkrétně v samotném intravilánu obcí.
Proto, aby tato soustava domovních ČOV mohla být ekonomicky i technicky efektivně
provozována jednou odborně způsobilou osobou (např. firmou), je nezbytné každou domovní
ČOV vybavit monitorovací technologií, která umožní vzdálený dohled i řízení jejich provozu.
Tato tzv. „obecní kanalizace naruby“ je pro obec, a tím i pro její obyvatele, investičně velmi
výhodným řešením. Náklady na její vybudování jsou zpravidla nižší než u klasické obecní
kanalizace. Navíc je toto systémové řešení dnes dotováno z prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím MŽP ČR takovou měrou, že finanční spoluúčast obce na krytí investičních
nákladů neznamená ekonomické ochromení života v malých obcích na 20 let dopředu, jak
tomu bývá u klasické kanalizace.
Významnou výhodou řešení je i skutečnost, že se celá stavba „obecní kanalizace“ zpravidla
realizuje bez nutnosti rozbíjet obecní komunikace a řešit dopravní omezení v obci při její
realizaci. Provozní náklady jsou přitom srovnatelné s klasickou kanalizací v obci.
V neposlední řadě má tento způsob odkanalizování venkova i vzdělávací význam, protože
uživatelé domovních ČOV jsou jednak pod on-line kontrolou odborného provozovatele, který
má přehled o jejich provozní kázni, ale také proto, že ve většině případů uživatel ČOV
využívá vyčištěnou odpadní vodu jako vodu užitkovou. Je tedy primárně v jeho zájmu, aby
čistota vody na odtoku z ČOV byla co možná nejlepší.
A konečně využíváním vyčištěné odpadní vody v kombinaci s dešťovou
pro užitkové účely se šetří zdroje pitné vody pro potřeby, ke kterým jsou
primárně určeny.
Technické řešení decentrálního systému odkanalizování obce je založeno
na vhodně zvolených domovních ČOV, které musí splňovat legislativou
stanovená kritéria účinnosti čištění odpadní vody. Důležité je i správné
navržení velikosti každé ČOV v návaznosti na počet obyvatel trvale
žijících v příslušném domě.
Aby z jednotlivých domovních ČOV vznikl funkční systém, jsou všechny ČOV vybaveny
telemetrií, tzn. prvky vzdáleného dohledu (monitoringu) s možností centrálního vzdáleného
řízení provozu každé jednotlivé ČOV zapojené do soustavy.
Telemetrický systém zahrnuje čidla, která jsou umístěna v „kritických“ částech samotné
ČOV, aby signalizovala v reálném čase vzniklé provozní poruchy či potřebu provedení
servisní údržby. Odborný provozovatel soustavy domovních ČOV má on-line kontrolu
například nad množstvím a „kvalitou“ biologického kalu v ČOV. Tuto informaci mu
poskytuje kalová sonda, která každý den provádí automatický systém měření. Z naměřených
hodnot je pak zřejmá tendence vývoje množství kalu v ČOV, což umožňuje provozovateli
plánovat odkalení ČOV (vývoz biologického kalu z ČOV) s dostatečným časovým
předstihem. Z výsledků prováděných měření lze zjistit také stav havárie biologického procesu
v ČOV.
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Dalším monitorovaným provozním stavem je signalizace „otevření/zavření“ poklopu ČOV.
Tato informace je důležitá nejen proto, aby provozovatel věděl, jestli není náhodou ČOV
dlouhodobě otevřená (možnost pádu do ČOV), ale aby byl dokumentovaný přehled o četnosti
a oprávněnosti vstupů do ČOV. V praxi to znamená mít kontrolu nad provedeným servisním
zásahem.
V neposlední řadě je nutné trvale dohlížet na správný tlak i nastavený režim vzduchování
v ČOV. Tato část monitoringu dává informaci o správném chodu dmychadla, jeho technickém
stavu (např. poškození membrány) a přítomnosti síťového napětí 230 V.
Všechny tyto informace jsou v reálném čase přenášeny přes datovou komunikační síť a
ukládány na server, kde jsou data archivována a zpracovávána pro jejich další vizualizaci
formou grafů a signalizačních návěští.
Provozovatel má k těmto datům trvalý přístup přes webový prohlížeč. Aby nemohlo dojít
k neoprávněným přístupům do systému, má provozovatel přiděleno přístupové heslo.
Vizualizační software mu poskytuje rychlý přehled nejen o provozním stavu každé ČOV
zapojené do systému, ale i o konkrétní poloze ČOV v obci (zobrazení v mapě).
Všechny tyto nadstavbové prvky implementované do ČOV umožňují systémový provoz
odborně způsobilou osobou, což individuální provozování ČOV samotnými uživateli bez výše
popsané telemetrie neumožňuje. Nespornou výhodou pro uživatele domovních ČOV
zapojených do obecní soustavy je skutečnost, že se o provoz „jejich ČOV“ stará někdo jiný,
kdo k tomu má příslušné odborné znalosti a zkušenosti.
Závěrem je nutné zdůraznit, že není nutné se bát provozních nákladů soustavy domovních
ČOV. Tyto náklady představuje spotřebovaná elektrická energie, která je hrazena přímo
uživatelem distributorovi (např. ČEZ) v rámci stávající fakturace domácnosti a v ročních
nákladech činí cca 1 200,- Kč.
Ostatní provozní náklady pak zahrnují zajištění datové komunikace (on-line monitoringu) a
pravidelné servisní údržby, jejíž rozsah je dán vyhodnocením provozních stavů ČOV.
Z provozních zkušeností získaných v obcích, kde tento způsob čištění odpadních vod
využívají déle než jeden rok, víme, že po sžití se uživatelů ČOV s jejich provozními
podmínkami dojde k ustálení počátečních provozních výkyvů a signalizovaných
nestandartních stavů. Toto období trvá zpravidla 2 až 6 měsíců od uvedení ČOV do provozu.
Tyto provozní náklady činí měsíčně cca 360,- Kč/ČOV vč. DPH.
A životnost technologie domovních ČOV?
Základní konstrukční díly ČOV jsou provedeny z polypropylénu. Jejich garantovaná životnost
při splnění provozních podmínek stanovených výrobcem činí 30 let. Technologické vybavení
ČOV – dmychadlo, rozváděče vzduchu a řízení, monitorovací čidla – mají předpokládanou
životnost 10 let od uvedení do provozu. Na jejich následnou obměnu budou generovány
finanční prostředky z výše uvedených provozních poplatků, které bude od uživatelů vybírat
obec. Ta je zároveň odpovědná za řádný provoz celého systému, tedy i o jeho údržbu.
Více informací na webových stránkách: https://www.dcov.cz/
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V měsíci březnu proběhne na toto téma veřejná schůze, aby jste měli ještě více informací
a byly vám zodpovězeny vaše případné dotazy. Do tohoto projektu se musí zapojit
minimálně 30% domácností.

VZOR - DOTAZNÍK ZÁJMU, KTERÝ PŘIKLÁDÁME SAMOSTATNĚ
Já (my) ………………………………………………………….., jakožto vlastník nemovitosti
čp. …… v Jezdkovicích mám(e) závazný zájem o zapojení do projektu čištění odpadních vod
v obci decentrálním způsobem, tedy prostřednictví systému domovních čistíren odpadních
vod. V našem domě žije aktuálně …... osob.
V Jezdkovicích dne ………………….

…………………….
podpis

Pokud se rozhodnete dotazník vyplnit, směřujte jej na obecní úřad do 15.2.2021.
Máte několik možností:
a) vyplňte čitelně, odstřihněte a doneste na obecní úřad (stačí vhodit do schránky)
b) vyplňte čitelně, oskenujte a zašlete na mail obec@jezdkovice.cz
c) přepište uvedený text do e-mailové zprávy a odešlete na obec@jezdkovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Úřední hodiny – starostka, místostarostka:
Pondělí
10:00 – 12:00
Středa
16:00 – 18:00

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

Dne 23.12.2020 úřední hodiny v době 8:00 – 12:00. Ve dnech 28. – 31.12.2020 úřední hodiny
obecního úřadu nebudou. Od pondělí 4.1.2021 úřední hodiny jako obvykle (viz. výše).

LEGALIZACE A VIDIMACE
V době úředních hodin máte možnost nechat si ověřit listinu a pravost podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu
30,- Kč
Sazba poplatku za ověření 1 stránky listiny
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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DOSTUPNOST INFORMACÍ OBČANŮM OBCE
Pro vaši dostatečnou informovanost prosím sledujte:
 vývěsní tabule na letáky a plakáty (před zámkem a v horní části obce za rodinným
domem manželů Terberových)
 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

PRODEJ PLYNOVÝCH LÁHVÍ PROPAN – BUTAN
V letošním roce došlo ke snížení cen za plynové láhve. Aktuální ceny jsou:
2 kg láhev
10 kg láhev

95,- Kč
360,- Kč

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2021
Dne 1.1.2021 vstupují v platnost tyto obecně závazné vyhlášky:
 OZV č. 2/2020 ze dne 10.12.2020 - místní poplatek ze psů.
Místní poplatek ze psů zůstává ve výši 200,- Kč za 1. a každého dalšího psa. Poplatek je
splatný do 30.11.2021.
 OZV č. 3/2020 ze dne 10.12.2020 - za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Místní poplatek za odpady pro rok 2021 činí 500,- Kč / osoba. Sazba poplatku byla
propočtena dle skutečných nákladů za rok 2019 za sběr a svoz odpadů komunálního a
tříděného odpadu a nákladů za velkoobjemový kontejner. Poplatek je splatný ve dvou
splátkách a to nejpozději do 30.4.2021 a 30.11.2021.
Celé znění obecně závazných vyhlášek najdete na webových stránkách obce na adrese:
http://www.jezdkovice.cz/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky/
Prosíme občany, kteří neuhradili místní poplatky ze psů a za odpady v předchozích
letech, aby tak učinili v době úředních hodin v kanceláři obecního úřadu, případně
zaslali poplatek na bankovní účet obce Jezdkovice.

NABÍDKA PRÁCE – VOD STĚBOŘICE
Výrobní a obchodní družstvo Stěbořice oznamuje, že příjme od 4.1.2021 pracovníka na
úklid a výdej obědů.
Své životopisy prosím zasílejte na sekretariát VOD nebo emailem:
radkova@vodsteborice.cz.
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JEZDKOVICE
V pondělí 14.12.2020 v 17:00 hodin v kulturním domě se bude konat veřejné projednání
návrhu Územního plánu Jezdkovice a jeho vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Veřejné projednání bude probíhat v souladu s nařízením vlády, ve skupinách po 10ti osobách,
například rozdělených dle věku:
- senioři v sále
- občané ve středním věku v předsálí
- občané v mladším věku za kuchyní
Vstup pouze s rouškou, dezinfekce umístěna při vstupu do místností (sál, předsálí,
kuchyň).
Pokud bude více občanů, budou vytvořeny další skupiny po 10ti osobách, tak aby nebylo
nikomu znemožněno veřejné projednání územního plánu Jezdkovice.
Projednávány návrh územního plánu je zveřejněn k veřejnému nahlédnutí:
1) Magistrát města Opavy – odd. územního plánování, Krnovská 71C, kancelář č. 218. Z
bezpečnostních hygienických důvodů (výskyt koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/
na území České republiky) doporučujeme do dokumentace nahlížet po předchozí domluvě
tak, aby bylo možno zajistit hygienické a bezpečností požadavky. Kontaktní osoba: Ing. Jana
Weiszová, tel. 553 756 860, e-mail. jana.weiszova@opava-city.cz
2) Obecní úřad Jezdkovice
3) https://www.opava-city.cz/cz/mesto-urad/rozvoj-mesta/uzemni-planovani/uzemniplanyprojednavane/uzemni-plan-jezdkovice.html

PRODEJ VÁNOČNÍHO CD SCHOLY JEZDKOVICE
V kanceláři obecního úřadu, v době úředních hodin, si stále můžete zakoupit
CD scholy Jezdkovice s názvem Živé vánoční album. Jedná se o CD plné
vánočních koled a písní. Cena jednoho kusu je 100,- Kč.

PŮJČOVÁNÍ NÁDOBÍ A PRONÁJEM KULTURNÍHO DOMU
Chystáte oslavu, svatbu či rodinné posezení a chcete si vypůjčit nádobí z obce? Kontaktujte
pana Jana Krömera, který vám nádobí vydá, a pak mu také nádobí předáte.
Chcete si na oslavu, svatbu či rodinné posezení pronajmout kulturní dům nebo zámecký park?
Přijďte si rezervovat termín na obecní úřad v době úředních hodin.

BUXUSY V ZÁMECKÉM PARKU
Prosíme děti, nešlapejte, netrhejte a
nehrajte si s balonem v zámeckém
parku.
Pokud zjistíme, kdo to dělá (nejspíš
někdo z dětí), nebo pokud někoho
uvidíme, jejich rodiče buxusy nakoupí
za vlastní peníze a ve svém volném
čase je půjdou nasadit.
16

ORDINACE LÉKAŘŮ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

MUDr. Vít Skalička
Ordinace bude probíhat nepřerušeně v uvedených dobách, vždy na objednání:
Středa
Stěbořice

23.12.
7:30 – 10:30

Pondělí
28.12.
Velké Heraltice 7:30 – 10:30
Stěbořice
12:00 – 14:00
Úterý
29.12.
Dolní Životice 7:30 – 10:30

Středa
30.12.
Stěbořice
7:30 – 10:30
Velké Heraltice 12:00 – 14:00
Čtvrtek
31.12.
Dolní Životice 8:00 – 9:30
Přejeme Vám krásné prožití vánočních
svátků a pevné zdraví v novém roce 2021.

MUDr. Kamila Hnízdová
Středa
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

23.12. ordinace v Opavě v době 8:00 – 10:00 pro nemocné
28.12. ordinace v Opavě v době 8:00 – 10:00
29.12. zastupuje MUDr. Chodurová na Nádražním okruhu v Opavě
v době 8:00 – 10:00 (tel.: 553 714 262)
30.12. zastupuje MUDr. Chodurová na Nádražním okruhu v Opavě
v době 8:00 – 10:00 (tel.: 553 714 262)
31.12. ordinace v Opavě v době 8:00 – 10:00

Na vyšetření je nutno se předem telefonicky objednat.

PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY JEZDKOVICE
Mateřská škola Jezdkovice děkuje firmě Respol za finanční dar - z jeho části byla zakoupena
sedací souprava pro děti.
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KALENDÁŘ AKCÍ 2021
MĚSÍC

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
PROSINEC

POŘÁDÁ

AKCE
My tři králové – návštěva místní kaple
Pro zdravé dýchání (solná jeskyně) –
předcházení nemocem
Tři králová sbírka
Výroční valná hromada SDH
Společenský ples
Rej masek - maškarní bál v MŠ
Sportujeme v zimě – zimní sporty
Masopustní průvod s voděním medvěda
a pochování basy
Malý brouček spinkal v trávě probouzení broučků
Kniha je náš kamarád - návštěva místní
knihovny
Dveře máme dokořán, podívat se přijďte
k nám - Den otevřených dveří

MŠ Jezdkovice

Velikonoční tvoření s rodiči a dětmi

MŠ Jezdkovice

Pálení čarodějnic

BRĎO

Srdce pro maminku – vystoupení k svátku
matek
Návštěva divadla
Den matek
Radovánky dětí – den dětí
Školní výlet
Návštěva Arboreta – výstava motýlů
Těšíme se na prázdniny – rozloučení se
školáky
Benátská noc
Benátská noc
X. ročník noční hasičské soutěže „O
putovní pohár starostky obce“
Vítání občánků
Vánoční výstavka s mikulášskou
nadílkou

MŠ Jezdkovice
BRĎO
SDH Jezdkovice
Klub seniorů
MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
Obec Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice

MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
Obec Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
MŠ Jezdkovice
SDH Jezdkovice
Obec Jezdkovice
SDH Jezdkovice
Obec Jezdkovice
Obec Jezdkovice

Termíny všech akcí budou včas upřesněny.

INFORMACE K AKTIVITÁM S PL
Aktivity v rámci spolupráce CZ – PL, které se měly konat v roce 2020, se z důvodu covidu
přesunuly na rok 2021:
- ve dnech 20. - 21. května 2021 proběhne aktivita pro seniory, kteří do Polska pojedou
společně se seniory z Otic. Celkem se z obce Jezdkovice může zúčastnit 15 seniorů.
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-

ve dnech 25 - 27. června 2020 proběhne aktivita pro děti. Celkem se z obce
Jezdkovice může zúčastnit 15 dětí a 7 dospělých.

Zájemci, kteří mají zájem o tyto aktivity, ať se nahlásí jakoukoliv formou – sms zprávou,
telefonicky, mailem nebo osobně na obecním úřadě. V případě, že i v roce 2021 bude stejná
situace s covidem, aktivity se budou pravděpodobně přesouvat.
Další informace o plánovaných aktivitách, a zda vůbec aktivity proběhnou, se včas dozvíte.

KALENDÁŘ SVOZŮ ODPADŮ NA ROK 2021
KOMUNÁLNÍ ODPAD
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC

SVOZ LICHÝ TÝDEN V PÁTEK
8.1.
22.1.
5.2.
19.2.
5.3.
19.3.
2.4.
16.4.
14.5.
28.5.
11.6.
25.6.
9.7.
23.7.
6.8.
20.8.
3.9.
17.9.
1.10.
15.10.
12.11.
26.11.
10.12.
24.12.

30.4.

29.10.

Poslední svoz komunálního odpadu (popelnic) v roce 2020
proběhne v pátek 25.12.2020.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zastupitelstvo obce Jezdkovice přeje všem jubilantům, kteří v roce 2020 oslavili
významné životní jubileum pevné zdraví do dalších let.

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