OBEC

JEZDKOVICE

________________________________________________________________

ZPRAVODAJ
PROSINEC 2006

Vydáno pro vnitřní potřebu obce Jezdkovice - neprodejné.
Elektronická úřední deska : www.udeska.info/jezdkovice

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás na stánkách našeho obecního zpravodaje a
dovolte, abychom Vás seznámili s aktuálními
informacemi.
I. Informace o Mateřské škole
K 1.9.2006 navštěvuje Mateřskou školu Jezdkovice ( odloučené
pracoviště MŠ Stěbořice) 13 dětí. V měsíci červenci a srpnu byly
provedeny stavební úpravy MŠ – jednalo se o úpravy ve 2 NP, kde
došlo k vyčlenění přípravy jídel od prostoru jídelny vestavbou
prosklené truhlářské konstrukce s dřevěnými dveřmi a dvěma
podávacími okny. V 1NP došlo k výměně keramických obkladů a
podlahy, výměně toaletních mís, bojleru a zřízení sprchovacího koutu.
Na zahradě došlo k opravě pískoviště a položení stávající chodníkové
dlažby do nových obrubníků. Rovněž byl proveden nový nátěr
průlezek.
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Akce Mateřské školy Jezdkovice
klubíčko MŠ Jezdkovice
pečení cukroví v jídelně ve Stěbořicích
Mikuláš s čerty a anděly
Návštěva 1. třídy ZŠ Stěbořice
focení dětí v MŠ Jezdkovice
Mikulášský a vánoční muzikál v MŠ Stěbořice
Vánoční besídka v MŠ Jezdkovice
Návštěva vánočního koncertu v kulturním domě
Stěbořice

II. Informace o klubu seniorů v naší obci
Blíží se závěr roku 2006 a nastává čas bilancování a hodnocení.
Také i my se připojujeme k tomuto aktu a rádi bychom Vás krátce
seznámili s naší činnosti. Hlavním a prvořadým cílem klubu seniorů v
Jezdkovicích bylo získat naše občany – seniory k aktivnímu
odreagování se od všedních starostí obohatit jejich další život
o společenskou zájmovou a duchovní činnost. Toto se nám částečně
podařilo především v I. pol. roku konáním pravidelných měsíčních
setkání spojených přednáškami, úvahami, kulturními a společenskými
akcemi. Tyto akce vždy byly zveřejňovány vývěskami nebo místním
rozhlasem, účast byla uspokojivá, někdy okolo 16 – 18 seniorů, a
probíhaly v přátelské atmosféře.
Ve druhé polovině roku a to především v letních měsících se akce
nekonaly, neboť každý byl časově omezen vzhledem k osobním
povinnostem nebo zdravotnímu stavu. Na poslední schůzce jsme se
dohodli na návštěvě Vánočního koncertu (20 účastníků) v Opavě a
zároveň si naplánovali na závěr roku společnou večeři. Jubilanty
významných životních výročí poctíme ještě do konce roku s předáním
dárku – jedná se o 8 osob. Veškeré akce byly a nadále budou
organizovány pro všechny seniory a záleží jen na nich, zda-li se
zúčastní, a naši činnost podpoří.
I v roce 2007 hodláme v započaté činnosti pokračovat a rozšířit aktivitu
klubu seniorů o nové a zajímavější akce a proto očekáváme nové
návrhy a podněty i od ostatních seniorů. Naší snahou a velkým přáním
je být neustále v kontaktu s každým seniorem, který bude potřebovat
pomoc nebo radu, kterou se budeme snažit co nejzodpovědněji
zabezpečit. V dalším období se těšíme na úspěšnou spolupráci s
obecním úřadem a ostatními složkami a pevně věříme, že se naše
předsevzetí s pomoci Boží splní.
Všem seniorům, jejich rodinám a ostatním spoluobčanům „Pokoj lidem
dobré vůle“ ať Vás provází ve všech dnech příštích.

Za klub seniorů Jezdkovice
Zdislava Šelderová

III. Informace o oddíle BRĎO
Na konci července proběhl týdenní tábor v Novém Dvoře. Jelo
nás hodně, kolem 35 lidí, z toho 8 dospělých a zbytek dětí.
Navštěvovali nás také starostlivé maminky a babičky, které nám nosily
výborné buchty. Byli jsme rádi, že nám vyšlo počasí. 1. září se
uskutečnilo táborové ukončení prázdnin v místním parku.
V říjnu o podzimních prázdninách jsme podnikli výlet do okolí
Bruntálu, konkrétně na Venušinu sopku. Nejdříve jsme sopku jen
marně hledali, ale nakonec se podařilo a my si odnesli domů každý
kousek ze sopky. Teď, když už je větší zima, zůstáváme v místní
klubovně. Hrajeme různé hry, vyrábíme různé přáníčka a dárečky,
promítáme si pohádky. Nyní nás čeká vánoční večírek, který pořádáme
každý rok. Dáváme si dárečky a hrajeme hry. V lednu budeme opět
chodit na Tříkrálovou sbírku. Všichni se už moc těšíme.
Za oddíl BRĎO
Barbora Šupolová

IV. Poplatky vybírané obcí
Pro rok 2007 oznamujeme, že zastupitelstvo obce na svém 2.
zasedání konaném 14. 12. 2006 schválilo zvýšení poplatku za
komunální odpad z 380,- Kč na 435,- Kč za osobu, taktéž poplatek za
rekreační objekt, chalupa 435,- Kč. Částka 435,-Kč byla stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího roku svozu popelnic,
velkoobjemového kontejneru, skla a plastů. Skutečné náklady za rok

2005 činily 104 069,-Kč, počet občanů k 1.1.2006 – 230, počet chat –
10 = 240.
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 30. 4.
kalendářního roku, činí-li poplatek za kom. odpad více než 1000,- Kč
ročně, je splatný ve 2 splátkách vždy nejpozději: 1. splátka do 30. 4.
2007 a 2. splátka do 31. 10. 2007.
Poplatek za psy zůstává nezměněn pro rok 2007, tj. 100,- Kč za
1. a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. kalendářního roku.

V. Společenská kronika
V letošním roce oslavili významné životní jubileum:
leden
paní Jaroslava Uvírová
květen
paní Marie Burdová
pan Viktor Vicherek
paní Jana Janošková
červenec
pan Jan Kirschner
paní Božena Pavelková
srpen
paní Irena Musialová
září
pan Václav Salich
říjen
paní Anna Steuerová
paní Zdislava Šelderová
listopad
paní Marie Krömrová

70 let
65 let
55 let
50 let
80 let
50 let
80 let
70 let
60 let
60 let
55 let

paní Ludmila Vicherková
prosinec
Ing. Antonín Krusberský
pan Viktor Malchárek

55 let
65 let
55 let

Obecní úřad v Jezdkovicích všem jubilantům ještě
jednou gratuluje a přeje pevné zdraví do dalších let.

VI. Vybudování hygienického zařízení v zámeckém parku
Stavba byla zkolaudována 12.12.2006. Veřejné záchody budou
otevřeny jen při kulturních a sportovních akcích. Celá tato stavba stála
700 000,-Kč. 200 000,-Kč jsme dostali jako dotaci v rámci programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2006“.
VII. Kulturní akce v roce 2007
SDH Jezdkovice pořádá v sobotu 10.2.2007 společenský ples v
kulturním domě, začátek ve 20.00 hod. hraje skupina BLEDULE.
V sobotu 17.2.2007 bude tradiční pochovávání basy, kde jsou
všichni občané zváni do kulturního domu v 19.30. hod.

VIII. Informace obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Středa
Účetní: pondělí, úterý, čtvrtek
středa

10.00 – 12.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.
8.00 – 11.30 hod.
15.00 – 19.00 hod.

V době úředních hodin mají občané možnost na obecním úřadě
ověřovat listiny a pravost podpisů.
Sazba poplatku za ověření 1 podpisu
30,- Kč Sazba
poplatku za ověření listiny - 1 stránka
30,- Kč Osoby
oprávněné k ověřování listin a pravosti podpisů:
paní Věra Burdová
paní Hana Glocmanová
Prodej plynových lahví Propan - Butan
10 kg láhev
2 kg láhev

300,- Kč
70,- Kč

Knihovna
Otevřeno v pondělí - sudé týdny
od 16.00 - 17.00 hod.
Občané mohou využívat bezplatný internet, který je umístěn v
knihovně. Internet bude k dispozici v době úředních hodin obecního
úřadu a knihovny, dále dle domluvy.

Informace pro občany, kteří odebírají obecní vodu
Vždy bez vyzvání můžete nahlásit na obecním úřadě stav
vodoměru 1. týden v dubnu a 1. týden v říjnu každoročně. Následně
koncem dubna a koncem října si můžete vyzvednout fakturu a zaplatit
ji na obecním úřadě.

Platnost dokladů
OBČANSKÉ PRŮKAZY:
vydané do 31.12.1996 platí do 31.12.2006 vydané
do 31.12.1998 platí do 31.12.2007 vydané do
31.12.2003 platí do 31.12.2008
poznámka – pokud není v OP uvedena platnost kratší
- OP se strojově čitelnými údaji (zelené) platí po dobu uvedenou na
dokladu
- Občané narození před 1.1.1936 musí OP bez strojově čitelných
údajů vyměnit nejpozději do 31.12.2008
ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
vydané do 30.6.1964 již neplatí vydané do
31.12.1993 platí do 31.12.2007 vydané do
31.12.2000 platí do 31.12.2010 vydané do 30.4.2004
platí do 31.12. 2013 poznámka – pokud není v ŘP
uvedena platnost kratší
Závazky vůči České spořitelně, a.s.
K 31.12.2006 má obec závazky vůči České spořitelně a to ve výši:
162 685,- Kč (úvěr na vodu)
244 372,- Kč (úvěr na rekonstrukci MŠ)
Historie Sedlnických
Kronika o historii šlechtického rodu Sedlnických z Choltic na
Jezdkovicích a Moravě, kterou věnoval obci pan Miroslav Ryž.
Kronika je uložena na obecním úřadě a v době úředních hodin máte
možnost do ní nahlédnout.

Veřejná sbírka
Ve veřejné sbírce, která proběhla 25.11. a 26.11. 2006 za účelem
„opravy interiéru obecní kaple v Jezdkovicích“ se vybralo
60 400,-Kč. Děkujeme všem občanům za příspěvek.
SDH Jezdkovice přispěl v roce 2006
Dětský karneval
1 000,- Kč
Dětský den
1 000,- Kč
Mikulášskou nadílku 1 000,- Kč
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v roce 2007.

XI. Oznámení pro občany
Mše svatá
V naší obci bude mše svatá v neděli 7.1.2007 v 7.30. hod.
Šrotování Od
1.1.2007 změna poplatku za šrotování:
1q pro místní občany 10,-Kč
1q pro ostatní občany 20,-Kč
SDH Jezdkovice pořádá
v pátek 12.1.2007 v 19.00 hod. v kulturním domě výroční členskou
schůzi.

Tříkrálová sbírka
Jako tradičně proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka, která se
bude konat stejně jako v předchozích letech na území naší republiky,
tentokrát ve dnech 4 – 14 ledna 2007. V této době budou po
domácnostech chodit skupiny koledníků Tří králů, kteří přinesou s

přáním do nového roku i malé dárečky a nabídnou lidem možnost
přispět na humanitární pomoc a charitativní činnost. V naší obci budou
koledníci chodit v sobotu 6.1.2007 od 16.00 hod.
Tuto akci pořádá Charita Opava, která děkuje za ochotu a
vstřícnost.
Prostory k pronájmu
Obec Jezdkovice nabízí k pronájmu prostory v budově zámku za
účelem zřízení prodejny smíšeného zboží. Uvedené prostory jsou k
dispozici od 1.1.2007. Případní zájemci ať se hlásí na obecním úřadě
Jezdkovice nebo na tel. čísle: 553 661 357, mobil: 724 184 392.
Upozornění pro majitele a uživatele pozemků v obci
Upozornění pro majitele a uživatele pozemku v obci na
dodržování povinnosti vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. Na
základě ustanovení § 25 odst.4) zákona č.458/2000 Sb., a § 8 zákona
č.114/1992 Sb., žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků)
o ořez nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný provoz elektrického
distribučního zařízení. V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m. Od 1 kV do 35 kV je
vymezeno ochranné pásmo vzdáleností 7m od krajního vodiče na obě
strany. Od 35 kV do 110 kV je vymezená vzdálenost 12m od krajního
vodiče na obě strany. K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost
přiblížit ani nástroje ani ořezané větve při pádu. Ořez či odstranění
dřevin proveďte prosím v termínu do 15.1.2007.

Vánoční strom
Děkujeme manželům Veronyovým za vánoční strom, který
darovali obci.

Změna ordinačních hodin MUDr. Lepařová
Čtvrtek 28.12. 2006 Velké Heraltice
Pátek 29.12.2006 od 8.00. – 9.30 hod Stěbořice

X. Závěr
Dovolte v závěru roku, abych jménem zastupitelstva obce Vám
všem poděkovala za vaši podporu, práci a popřála do nového roku jen
to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu ve vašich rodinách.

starostka obce

Děti v mateřské školce Jezdkovice ve školním roce 2006/2007

