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I. Informace o Mateřské škole
Provoz v mateřské škole Jezdkovice byl zahájen dne 3. září 2007 s počtem šestnácti
zapsaných dětí.
Tomuto otevření předcházela spousta změn. Ve třídě byla provedena oprava podlahy,
výměna podlahové krytiny, opraveny omítky, vymalovány prostory třídy a výdejny stravy ve
třídě byla provedena výměna topných těles a nátěry topného potrubí, ve výdejně stravy byla
provedena výměna oken a dále opraven nábytek ve třídě.
Pro naše nejmenší byla v mateřské škole zhotovena výzdoba a došlo k rozmístění nábytku
do hracích zón tak, aby vše odpovídalo rámcovému výchovně vzdělávacímu programu.
V průběhu několika uplynulých školních měsíců měly děti možnost v návaznosti na tento
program osvojit si nové dovednosti a znalosti, obohatit své prožitky.
S nadcházejícím vánočním obdobím vzpomeňme alespoň pečení a zdobení perníčků, malé
„čertování“ dětí spojené s mikulášskou nadílkou, zdobení vánočního stromečku dětmi a
vánoční besídky pro rodiče s předáním dárečků dětem, která se uskutečnila 20. 12. 2007
v prostorách mateřské školy.
Vánoční prázdniny budou v mateřské škole v období od 27. 12. 2007 do 4. 1. 2008 a jarní
prázdniny v době od 4. 2. 2008 do 10. 2. 2008, kdy bude provoz v mateřské škole přerušen.
Za MŠ Jezdkovice
učitelka Hana Bartošová

II. Informace o klubu seniorů v naší obci
Závěr roku je příležitostí k posouzení, zda činnost našeho klubu seniorů byla
přínosem, či nikoliv. Starosti každodenního života nás, ne vždy pozitivně naladily. Právě
proto, by si měl každý z nás, starších uvědomit, že léta neúprosně ubíhají a občas se zastavit a
najít si chvilku k jeho zpříjemnění. Myslím, že i uskutečněné schůzky se staly příležitostí
k tomuto částečnému naplnění. Využili jsme je k příjemnému přátelskému posezení
spojeného s blahopřáním jubilantům a předáním sladké pozornosti. V listopadu navštívilo 16
členů klubu Vánoční koncert orchestru V Hybše, který se zúčastněným líbil. Na schůzce
v prosinci byl program obohacen velmi zajímavou přednáškou spojenou s videozáznamem
z cest po Sicílii, včetně velikonoční atmosféry.
Na této akci se podíleli naší mladí občané Pavel Vicherek s Ing. Tomášem Ryžem. Na
schůzku byli zváni i ostatní spoluobčané, zájem však neprojevili. Naplánovali jsme si
návštěvu Ostravského hradu a Arcibiskupského muzea v Olomouci, to se nám však Za Klub
seniorů nepodařilo zrealizovat. U příležitosti významného životního jubilea bylo
poblahopřáno a předána bonboniéra celkem 10 seniorům, z toho 2 návštěvy nemocných.

Svou celoroční činnost jsme završili společnou večeří za účasti 18 seniorů. Veškeré
akce byly a nadále budou zabezpečovány pro všechny seniory, proto očekáváme účast větší,
než byla dosud.
Těšíme se na nové akce, dle Vašich námětů. Děkujeme touto cestou obecnímu úřadu
za finanční podporu a doufáme, že naše činnost bude o něco bohatší, než byla v roce
letošním. Na první lednové schůzce se dohodneme na programu pro rok 2008. Dovolte mi
popřát všem seniorům, jejich rodinám a ostatním spoluobčanům, radostné prožití svátků
vánočních, ať příští rok je naplněn pokojem, láskou, vzájemnou úctou a Božím požehnáním.
Za klub seniorů
Zdislava Šelderová

III. Informace o oddíle BRĎO
Tak jako minulý rok, i letos se v našem oddíle stalo mnoho zajímavých věcí a zážitků.
Na konci června jsme byli na sluníčkovém odpoledne v opavské charitě, kde měli pro nás
nachystaný zábavný program. Zanedlouho jsme se balili na dlouho očekávaný dvoudenní
výlet na střelnici, který probíhal 2 a 3 července, první prázdninové dny, pod dozorem naší
paní vedoucí tety Jany a tety Aničky, bez kterých bychom nemohli odcestovat. Jak rok uběhl,
tak i letos už jsme se nemohli dočkat na tradiční tábor v Novém Dvoře, kterého jsme se jako
obvykle účastnili v hojném počtu. Letos ve znamení 4 ročních dob. Od jara až do vánoc a
silvestra. Protože tábor letos slaví 30. Narozeniny, proběhly v místním parku oslavy.
Dalším našim krokem byl 28.9. výlet do Kunčic pod Ondřejníkem, kde nám skoro
celou cestu pršelo. U obecních akcí také nesmíme chybět, jak u lampiónového průvodu,
zdobení vánočního stromu, tak se i podílet na výrobcích vánoční výstavy. Také dne 5.12.
přišel k vánočnímu stromu Mikuláš s čertem, kde hodným dětem přinesl nadílku a jako hodné
děti jsme tady také nechyběly. V novém roce si přejeme hodnou paní vedoucí a nové
přírůstky .........
Za organizaci BRĎO
Milenka Malchárková

IV. Informace obecního úřadu
Získání dotací
Obecnímu úřadu Jezdkovice se podařilo z dotačních programů Moravskoslezského kraje
v letošním roce získat dotace na úpravy prostor v zámeckém parku a dále dotace na pořízení
projektové dokumentace k dalším úpravám v zámeckém parku. Zde by mělo dojít v prví fázi
ke zpevnění plochy před objektem nově vybudovaného sociálního zařízení a dále k výstavbě
a opravám schodišť a zídek. V dalších fázích by mělo dojít k obnově zeleně, která je
rozdělená do několika částí. První částí je asanace stromů, které svým zdravotním stavem
ohrožují návštěvníky a dále asanace stromů na terasách, které svými kořeny bourají kamenné
zdi, asanace stromů a keřů z kompozičních důvodů, ošetření korun stromů, výsadba stromů a

keřů podle projektové dokumentace. Ze současného stavu 61 stromů v parku bude vytěženo
předběžně 25 ks, ošetřeno cca 5 – 10 ks stromů, vysázeno předběžně 35 – 40 ks stromů a 100
ks keřů.
Rada a zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dále obci Jezdkovice schválila z rozpočtu
Moravskoslezského kraje poskytnutí neinvestiční účelové dotace na financování nákladů
souvisejících se sanačním opatřením zajišťující poškozené nároží zámku proti další destrukci.
Destrukce nároží nastala po vydatných deštích v měsíci září letošního roku.

Změna výše poplatků za komunální odpad
Pro rok 2008 oznamujeme, že zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání konané dne 8.
listopadu 2007 schválilo zvýšení poplatku za komunální odpad z 435,- Kč na 470,-Kč za
osobu, taktéž poplatek za rekreační objekt, chalupa 470,-Kč. Částka 470,-Kč byla stanovena
na základě skutečných nákladů obce předchozího roku svozu popelnic, velkoobjemového
kontejneru, skla a plastů. Skutečné náklady za rok 2006 činily 112 557,-Kč, počet občanů k 1.
1. 2007 – 230, počet chat – 9. Tedy: 112 557 : 239 = 470,94 Kč.
Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 30.4. kalendářního roku, činí-li
poplatek za komunální odpad více než 1000,-Kč ročně, je splatný ve 2 splátkách vždy
nejpozději 1. splátka do 30. 4. 2008 a 2. splátka do 31. 10. 2008.
Poplatek za psy zůstává nezměněn pro rok 2008, tj. 100,-Kč za 1. a každého dalšího psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. kalendářního roku.

Změna výše ceny vodného
Od 1. 1. 2008 bude z důvodu zvýšených nákladů na výrobu pitné vody (zvýšení ceny el.
energie, chemikálií, PHM, materiálu pro údržbu zařízení vodovodu) zvýšena částka za platbu
vodného na 25 Kč/m3 bez 9% DPH.

Závazky vůči České spořitelně, a.s.
K 31.12.2007 má obec závazky vůči České spořitelně, a.s. a to ve výši:
126 685,-Kč (úvěr na vodu)
136 372,-Kč (úvěr na rekonstrukci MŠ)

Rozpočet na rok 2008
Příjmy

3612
3722
6171
6171
6171
6171
6171
6171

1111
1112
1121
1122
1337
1341
1361
1511
4112
4121
2132
2324
2111
2131
2132
2141
2324
2329

Daň z příjmu fyz. osob ze záv.č.
Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti
Daň z příjmu práv. osob
Daň z příjmu práv. osob za obec
Poplatek za likvidaci kom. odpadů
Poplatek ze psů
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční přijaté dotace ze SR
Neinvestiční přijaté transfery
Příjmy z pronájmu bytů
Přijaté nekapitálové příspěvky E-KOM
Příjmy z poskytování služeb
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky
Ostatní nedaňové příjmy
Celkem příjmy

390 000
69 000
425 000
625 000
110 000
5 500
300
180 000
7 200
23 860
37 812
18 000
3 100
32 500
52 000
700
22 960
15 000
2 017 932

Výdaje
2221
2310
3111
3113
3113
3314
3721
3722
6112
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6171
6310
6310
6320

5193
6349
5321
5169
5321
5321
5169
5169
5023
5021
5031
5032
5136
5137
5139
5151
5154
5155
5161
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5173
5175
5194
5229
5329
5361
5362
6121
5141
5163
5163

Výdaje na dopravní územní obslužnost
Ostatní ivestič. dotace veř. rozp.-skup. vodovod
Neinvestiční příspěvek Mateřské Škole
ZŠ – příspěvek (obědy žáci)
ZŠ – neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční dotace obcím - Knihovna
Nebezpečný odpad
Sběr a svoz komunálního odpadů
Odměny členů zastupitelstva
Platy zaměstnanců obce
Povinné pojistné na soc. zab.
Povinné pojistné na veřejné zdrav. pojiš.
Nákup - knihy, učební pomůcky
Nákup drobného hmotného majetku
Nákup ostatního materiálů
Voda
Elektrická enrgie
Pevná paliva
Služby pošt
Služby telekomunikací
Služby peněžních ústavů
Konzultační, poradenské a práv. služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Pohoštění
Věcné dary
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým org.
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům
Nákup kolků
Platba daní a poplatků
Budovy, haly, stavby – pořízení, investice
Řádné úroky z úvěrů
Poplatky za úvěrové účty
Pojištění
Úvěry
Celkem výdaje

20 000
100 000
180 000
40 000
150 000
5 000
6 000
140 000
117 600
102 000
25 000
10 000
6 000
40 000
50 000
13 000
80 000
8 000
4 500
30 000
9 000
12 000
12 000
75 000
45 000
24 000
5 000
7 500
14 114
2 260
1 200
4 500
239 258
17 000
9 000
20 000
394 000
2 017 932

Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
pro majitele a uživatele pozemků
Energetická společnost ČEZ vyzývá z důvodu zabezpečení provozu rozvodného zařízení,
kvalitní dodávky elektřiny, snížení ztrát v sítích a k zajištění bezpečnosti osob na základě
energetického zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
majitele a uživatele pozemků v obci ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
v blízkosti elektrických rozvodných zařízení.
Při práci je nutno dodržet bezpečné vzdálenosti osoby od vodičů pod napětím dle ČSN 34
3108 min. 2m u vn (22kV) a 3m u vvn (110 kV). Odstraňování stromoví, při kterém by
mohla být ohrožena bezpečnost a funkčnost vedení, musí být provedena jen se souhlasem
společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o..
Uplyne-li lhůta okleštění dřevin marně, bude provedeno okleštění, případně odstranění
dřevin společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o. (na základě pověření držitele licence na
distribuci)..

Kulturní akce v roce 2008
V sobotu 26 ledna 2008 bude v místním kulturním domě „diskoples“ (hudba 70 –90 let).
Začátek ve 20.00 hod.
V sobotu 2. 2. 2008 proběhne tradiční konec masopustu s průvodem po obci a zakončením
v místním kulturním domě.

SDH Jezdkovice
SDH zve všechny členy na výroční členská schůzi, která se bude konat v místním kulturním
domě v pátek 11. ledna 2008, začátek v 18.30 hodin. Prosíme všechny členy, aby si sebou
vzali členské průkazy (je nezbytně nutné provést novou evidenci členů SDH) a finanční
prostředky na zaplacení členského příspěvku ve výši 60,-Kč.
SDH Jezdkovice přispěl v letošním roce na:
Dětský karneval 1000,-Kč
Dětský den
1000,-Kč
Děkuji a těší se na další spolupráci rodiče.

Úřední hodiny obecního úřadu
Pondělí
Středa

10.00 – 12.00 hod.
18.00 – 20.00 hod.

Účetní: pondělí, úterý, čtvrtek
středa

8.00 – 11.30 hod.
14.00 – 18.00 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
80,- 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.

Platnost dokladů
OBČANSKÉ PRŮKAZY:
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
Občané narození před 1. 1. 1936 musí OP bez strojově čitelných údajů vyměnit nejpozději do
31. 12. 2008

ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY
vydané do 31. 12. 1993 platí do 31. 12. 2007
vydané do 31. 12. 2000 platí do 31. 12. 2010
vydané do 30. 04. 2004 platí do 31. 12. 2013
poznámka – pokud není v ŘP uvedena platnost kratší

Šrotování
Šrotování je každý sudý týden ve čtvrtek v době od 14:30 do 16:30 hodin.
1q pro místní občany 20,- Kč
1q pro ostatní občany 40,- Kč

Prostory k pronájmu
Obec Jezdkovice nabízí k pronájmu prostory v budově zámku za účelem zřízení prodejny
smíšeného zboží. Zájemci ať se hlásí na obecním úřadě Jezdkovice nebo na tel. čísle: 553
661 357, mobil: 724 184 392.

Volné pobíhání psů po obci
Obecní úřad Jezdkovice, žádá občany obce, aby v zájmu bezpečnosti své vlastní i
ostatních spoluobčanů, si řádně zajistili své psy a zamezili tak volnému pobíhání psů po obci.

Místní akční skupina Opavsko
Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) je občanským sdružením, které sdružuje
zástupce obcí regionu, místních podnikatelů zejména ze zemědělství a různých neziskových
organizací. Cílem organizace je přispět k rozvoji regionu Opavska. Území působnost MAS
Opavsko zahrnuje jižní část okresu Opava bez Vítkovska. Toto území zahrnuje 41 obcí s
přibližně 42 tis. obyvateli.
Činnost této organizace se orientuje zejména na využití finančních prostředků v rámci
programu LEADER. Program LEADER (z anglického links between actions for the
development of the rural economy – propojení aktivit pro rozvoj venkovské ekonomiky) je
jedním z řady nástrojů politiky regionálního rozvoje. Je součástí Programu rozvoje venkova
ČR, který podporuje zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova.
Hlavní část aktivit sdružení MAS Opavsko směřuje na podporu zemědělství, obcí a
činnosti neziskových organizací. Další významnou část aktivit bude představovat vzdělávací
a školící činnost. První vzdělávací seminář zaměřený na vytváření tzv.

„Komunitních škol“ proběhl 7.prosince. V roce 2008 se předpokládá uskutečnění
vzdělávacích akcí zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie a venkovský cestovní
ruch.
V současné době se připravuje žádost MAS Opavsko o dotaci z osy IV. LEADER v
rámci Programu rozvoje venkova. V případě úspěchu této žádosti, můžou přes MAS Opavsko
získat podporu na svou činnost i různé neziskové organizace a podnikatelé z Vaší obce.
Bližší informace o MAS Opavsko, aktivitách této organizace, možnostech čerpání
podpory v rámci programu Leader a místech a termínech konání seminářů a dalších
vzdělávacích aktivit získáte na níže uvedených kontaktech a zejména na internetových
stránkách www.region-opavsko.cz , kde budou uveřejněny všechny potřebné informace.
V blízké době bude možné navštívit přímo kancelář občanského sdružení v Národním
domě v Hradci nad Moravicí.
Kontakt:
Místní akční skupina Opavsko
Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí
E-mail: masopavsko@seznam.cz
www.region-opavsko.cz

Společenská kronika
Ve druhé polovině letošního roku oslavili významné životní jubileum:
Červenec : Leopold Kupka
Josef Ryž
Ing. Jiří Rýž

60 let
65 let
50 let

Srpen:

Jan Krömer
Leopold Lhotský
Jan Rýž
Antonín Klein
Rudolf Janošek

60 let
70 let
75 let
65 let
55 let

Září:

Vlastimil Andrle

50 let

Říjen:

Hedvika Vaňková

75 let

Listopad:

Milena Krusberská
Božena Seibertová

60 let
65 let

Prosinec:

Jan Klimeš

75 let

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

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 5 – 13 ledna 2008. 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.
Tuto akci pořádá Charita Opava, která děkuje za ochotu a vstřícnost.

Mše svatá
V naší obci bude mše svatá v neděli 13.1.2008. Čas bude upřesněn.

Změna ordinačních hodin MUDr. Lepařová
Čtvrtek 27.12.2008 od 8.00 – 10.00 hod. Litultovice
od 11.00 – 12.30 hod. Velké Heraltice
Pátek 28.12.2008 od 8.00 – 10.00 hod. Stěbořice
Ordinační hodiny MUDr. Lepařové od 2.1. 2008 zůstávají nezměněné.

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

IX. Závěr
Jménem zastupitelstva obce Jezdkovice Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2008 pevné zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu v práci i osobním životě.
Věra Burdová
starostka obce

