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Vážení spoluobčané,  

 

blížíme se ke konci roku 

2020, který pro nás všechny 

byl rokem složitým a v mno-

hém dosud neprožitým. 

 Přes všechny obtíže, které 

nám připravila pandemie ko-

ronaviru, Vás chci v závěru 

roku povzbudit v pevné víře, 

že se nám do roku 2021 ote-

vírá možnost skoncovat s no-

vodobou nemocí díky očko-

vání. Já sám za sebe se ne-

chám očkovat ihned, jakmile 

na mě přijde řada a to ze 

dvou důvodů: abych zabránil 

onemocnění a možným zdra-

votním potížím a dále abych 

zamezil případnému přenosu 

nákazy na další osoby. 

 Pokud se neproočkuje do-

statečná část naší populace, 

není možné s touto nemocí 

skoncovat. Co se týká fi-

nancí, tato nemoc nás Čechy 

do dnešního dne stála něko-

lik stovek miliard korun a na 

dluh se žít nedá a toto jsou 

„jen peníze“, mnohem zá-

važnější je skutečnost, že 

tato nemoc si v České repub-

lice vybrala již více než 10 

tisíc lidských životů. 

 Proto věřím, že rok 2021 

bude lepší a přeji do nového 

roku především hodně 

zdraví, osobní pohodu a klid 

do vašich domovů. 

 Jako již každoročně bych se 

rád poohlédl do roku 2020. 

 

  

 Byl to rok, kdy do naší obce 

přibyli 4 noví občánci, které 

jsme bohužel nemohli z dů-

vodu opatření vlády proti ší-

ření koronaviru přivítat tak, 

jak je tradicí a zvykem. Proto 

alespoň touto cestou přejeme 

našim novým občánkům a 

jejich rodinám hodně zdraví, 

lásky, štěstí a spokojenosti a 

srdečně vítáme tyto občánky: 

Julie Bláhová, Václav Beneš, 

Stanislav Linhart a Jakub 

Červenka. 

 Rok 2020 byl rovněž rokem, 

ve kterém se nám podařilo 

dokončit velmi významnou  

a nejnákladnější akci v histo-

rii naší obce – obecní vodo-

vod s kanalizací. Vodovod 

máme již zkolaudovaný a v 

provozu pro více než 15 ro-

dinných domků a který také 

tvoří zálohu pro naši obec v 

případě poruchy soukro-

mých vodovodů a k připo-

jení v případě budovaných 

nových rodinných domů.  

 Rovněž byla dokončena vý-

stavba čistírny odpadních 

vod a obecní kanalizace, 

které čekají na svoji ko-

laudaci v květnu 2021. 

 Konečnou součástí těchto 

stavebních akcí bylo vytvo-

ření  místní komunikace, kde 

obecní úřad odsouhlasil ce-

lopološné úpravy místo 

pouze zapravení výkopů při 

budovaných akcích, které 

byly původně podle projek- 

 

 

tové dokumentace pláno-

vány. Obec za celoplošnou  

úpravu komunikace v celé 

obci zaplatila z vlastních 

zdrojů cca 3 mil. Kč a pevně 

věřím, že to jsou dobře in-

vestované peníze do bu-

doucna. 

 Další akcí, kterou zastupi-

telstvo obce odsouhlasilo, 

byla podpora spoluobčanů 

formou příspěvků při budo-

vání kanalizačních přípojek, 

což představovalo 7 tisíc Kč 

na trvale hlášenou osobu a 1 

tisíc Kč na každého druhého 

a dalšího hlášeného občana v 

Jezdovicích. Tento finanční 

příspěvek spoluobčanům 

představoval v obecním roz-

počtu částku cca 700 tisíc Kč. 

 Z Programu obnovy ven-

kova obec získala dotaci ve 

výši 127 tisíc Kč, které navíc 

použila na opravu místních 

komunikací.  

 V roce 2021 obec plánuje 

instalaci nového veřejného 

osvětlení v místech Horní 

ves, chodník u hlavní cesty a 

5 světel k osvětlení cesty k 

rodinnému domku manželů 

Cvakových. 

 Dále je v plánu realizace 

opravy lávky a kapličky, kde 

bylo plánováno provedení 

těchto činnosti již v tomto 

roce, ale z důvodu vyřizo-

vání potřebných povolení a  

podané žádosti o dotaci je re-

alizace posunuta do roku 

2021. 
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 Rok 2020 byl též rokem vo-

leb do krajského zastupitel-

stva. V naší obci vyhrála 

strana KDU ČSL a na Kraji 

nás bude zastupovat MUDr. 

Vít Kaňkovský, který je zá-

rukou profesionálního zastu-

pování zájmů občanů. 

 Děkujeme všem spoluobča-

nům za volební účast. 

 Začátkem ledna 2020 se v 

naší obci konala tříkrálová 

sbírka, která vynesla částku 

4886 Kč a která byla použita 

na domovní hospicovou péči 

a služby seniorům.  

 

 Pořádání kulturních a spor-

tovních akcí bylo v tomto 

roce velmi výrazně pozna-

menáno dlouhotrvajícími  

 

 

opatřeními vlády, která bo-

hužel velmi často znemož-

nily konání těchto akcí. 

 Přesto byl 18.1. uspořádán v 

kulturním domě ping-pon-

gový turnaj pod vedením 

Ivana Noska. Dne 25.2. se 

zde rovněž uskutečnil karne- 

val pro děti, který zorganizo-

val p. Němeček s manželkou. 

29.2. byl v obci po dlouhé 

době uspořádán masopust, 

který organizovala a zajišťo-

vala paní Renata Hažmu-

ková. 

 29.8. se konal tradiční no-

hejbalový turnaj, který orga-

nizoval Luboš Hartl na kur-

tech a kabinách a začátkem 

září se uskutečnilo tradiční 

kinování pod záštitou Evy 

Hartlové a Hany Leštinské. 

 Další akce bohužel nebylo 

možné realizovat a pevně vě-

říme, že v příštím roce se si-

tuace zlepší a 

bude možné 

pořádat další 

tradiční kul-

turní a spole-

čenské akce v 

naší obci. 

Dovolte, aby-

chom touto 

cestou podě-

kovali všem 

spoluobčanům, kteří se ak-

tivně podílí na úpravě 

vzhledu obce, kteří se dobro-

volně starají a pečují o ve-

řejná prostranství, zeleň,  

 

 

úklid obce, sečení trávy, sta-

vební práce apod. Není 

možné jmenovitě poděkovat 

všem spoluobčanům, kteří se 

nezištně na úpravě obce a 

veřejných prostor podílí a 

proto prosím přijměte touto 

formou poděkování za vyko-

nanou práci, které si velmi  

vážíme. Budeme rádi, když 

se do činností týkajících se 

úpravy obecní zeleně a ve-

řejných prostranství zapojí i 

další občané a předem děku-

jeme všem, kteří v příštím 

roce pomohou se zlepšením 

vzhledu a úprav obce. 

 Závěrem dovolte, abych po 

děkoval členům zastupitel-

stva obce za vykonanou  

práci v uplynulém roce, dě-

kuji všem spoluobčanům za 

pochopení a toleranci v ob-

dobí budování vodovodu a 

kanalizace a srdečně přeji do 

nového roku všem pevné 

zdraví, spokojenost a 

úspěšný nový rok. 

 

Luboš Hartl, starosta obce 

 

NAKLÁDÁNÍ  S ODPADY 

Vzhledem k opakujícím se 

nedostatkům a potížím sou-

visejícím s likvidací odpadů 

znovu upozorňujeme na zá-

sady a povinnosti spojené s 

likvidací odpadů: 

- Občané jsou povinni třídit 

odpad a takto vytříděný od-

pad ukládat do kontejnerů na  
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veřejných prostranstvích 

řádně vytříděný a rozložený 

(např. kartony) nebo sešláp-

nutý (např. PET lahve) apod. 

Kontejnery na vytříděný od-

pad jsou umístěny u mostu a 

u obecního úřadu. 

- Další odpad, který nelze 

uložit do popelnic (např. ne-

bezpečný odpad, elektro-

spotřebiče, stavební suť 

atd.), je možné odvézt do 

sběrného dvora v Třešti, kde 

má Obec Jezdovice uzavře-

nou smlouvu a občané Jez-

dovic zde mohou odpad bez-

platně odevzdávat. 

- Prosíme neukládat vlastní 

komunální odpad do obec-

ních sběrných nádob !!! 

(např. u kabin, na hřišti, u za-

stávek) – tyto prostory jsou 

monitorovány a nyní již lze 

lehce zjistit, kdo vyhodil od-

pad do veřejných sběrných 

nádob. 

- Železný odpad je možné 

ukládat do zvláštního kontej-

neru na železný odpad u čis-

tičky odpadních vod. Pro-

síme dodržovat nařízení 

ukládat zde pouze železný 

odpad (nepatří sem elektro-

spotřebiče, gumy atd.). Také 

tento prostor je společně s 

celou čističkou monitorován. 

- U obecního úřadu je umís-

těn speciální kontejner na 

tuky (fritovací oleje apod.). 

Prosíme tuky vždy dát do  

 

dobře uzavřené nádoby 

(např. PET láhev) a vyhodit 

do tohoto speciálního kon-

tejneru. 

- V obci jsou umístěny kon-

tejnery na bioodpad rostlin-

ného původu (za kulturním 

domem a na hřišti), např. po-

sekaná tráva, kytky atd. Pro-

síme dbát na to, že zde nesmí 

být ukládán jiný odpad a ani 

např. pořezané větve (takový 

druh odpadu nelze dál zpra-

covat). Pokud je do kontej-

nerů uložen nevhodný odpad, 

musí být před dalším zpraco-

váním veškerý odpad ručně 

roztříděn a vyčištěn od 

těchto nevhodných druhů. 

 Větve prosíme odvážet k 

čističce (přesné místo k uklá-

dání velkých větví bude u 

čističky vyznačeno). 

- Velmi důrazně upozorňu-

jeme na dodržování pravidel 

pro vypouštění odpadů do 

obecní kanalizace. Opako-

vaně se stává, že někteří naši 

spoluobčané do kanalizace 

vypouští zakázané látky, 

např. dětské pleny, noviny, 

zvlhčené ubrousky, tuky atd., 

které jsou přísně zakázány li-

kvidovat tímto způsobem.  

Na čistírně odpadních vod se 

tyto hrubé části musí z ostat-

ního odpadu oddělovat a dá-

vat do popelnice, což je 

velmi složitá a nepříjemná  

 

 

práce. Pokud tyto části vnik-

nou do česlovny nebo do 

dmychadla, způsobí stotisí-

cové škody, které se samo-

zřejmě projeví ve výši ná-

kladů na provoz čističky a to 

bude mít přímý vliv na výši 

stočného v obci a tím by bo-

hužel každý z nás doplatil na 

některé spoluobčany, kteří 

tato nařízení nerespektují. 

 

Poplatky stanovené na rok  

2021 

 

1) Poplatek ze psů na rok 

2021 

 

Poplatek činí 200,- Kč za 

psa/rok a za druhého a kaž-

dého dalšího psa téhož drži-

tele 300,- Kč/rok. Splatnost 

poplatku je stanovena do 31. 

března 2021. 

 

Úhrada poplatku 

Poplatky je možno uhradit 

od 1.1.2021 v pracovní době 

(středa 18-19hod.) na Obec-

ním úřadě nebo bezhoto-

vostně: 
Účet: 115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na místo 

napište popisné číslo domu 

Konstantní symbol: 1341 

Zpráva pro příjemce: popla-

tek za psa, příjmení a jméno  

majitele psa (Např.: poplatek 

za psa, Štefl Josef) 
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2) Poplatek za provoz sys-

tému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování  

komunálních odpadů (po-

pelnice) 

 

Tento poplatek činí 550,- Kč 

na osobu a v té samé výši i 

pro domy k rekreaci (neo-

bydlené domy), děti do 15 let 

ZDARMA. Splatnost po-

platku je stanovena do 31. 

března 2021. Obyvatelé re 

kreačních objektů uhradí po-

platek nejpozději do konce  

června 2021. 

Úhrada poplatku 
Účet: 115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na místo 

napište popisné číslo domu 

Konstantní symbol: 1340 

Zpráva pro příjemce: odpad, 

příjmení a jména všech osob, 

za které jsou poplatky pla-

ceny (Např.: odpad, Novák 

Josef st., Josef ml., Jarmila) 

 

3) Poplatek za internet na 

rok 2021 

 

Poplatek činí 3000,- Kč za 

rok. Splatnost poplatku je  

stanovena do 31. března 

2021. 

Úhrada poplatku 
Účet:115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na místo 

napište popisné číslo domu 

Konstantní symbol: 2111 

Zpráva pro příjemce: popla-

tek za internet, příjmení a 

jméno (Např.: poplatek za  

 

internet, Novák Josef) 

 

4) Vodné a stočné pro rok 

2021 

 

Vodné činí za rok 2021: 38,- 

Kč s DPH/za m3 

Stočné se v roce 2021 zatím 

platit nebude, bude se platit 

až v roce 2022, tento rok 

bude čistička ve zkušebním 

provozu. 

 

Společenská kronika 

 

V roce 2020 oslavili vý-

znamné životní jubileum 

naši spoluobčané. Všem 

oslavencům ještě jednou sr-

dečně blahopřejeme a pře-

jeme vše nejlepší. 

 

Milena Koblížková 

Petr Svoboda 

Josef Vondrák 

Jana Fexová 

Ludmila Vltavská 

František Hudec 

Lubomír Trojan 

 

Marie Zodlová 

Antonín Musil 

 

Počet obyvatel v obci 

k 1.1.2020: 

 

Celkem: 242 

Muži: 125  

Ženy: 117  

Průměrný věk: 45 

 

 Zastupitelé obce Jezdovice 

přejí všem občanům obce 

zdraví, štěstí a pohodu do 

roku 2021. 
 

Vydává Obec Jezdovice  

 

Obec Jezdovice, č.p.90  

589 01 Třešť  

tel.: 605 125 102 

 e-mail: 

obec.jezdovice@seznam.cz 

www.jezdovice.cz 


