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Vážení spoluobčané, milí 

přátelé, 

 

  jako rychlý tok nám utekl 

nelehký tento rok....a jak 

jste pravidelně zvyklí,  

můžete si přečíst Jezdo-

vický Zpravodaj, který je 

vydáván vždy na závěr 

roku. 

  Předkládáme Vám sou-

hrn informací, které pro-

běhly v uplynulém roce s 

výhledem na plány, které 

nás čekají v roce následují-

cím. 

 

  V tomto roce nás čekala 

kolaudace čističky odpad-

ních vod, která proběhla v 

měsíci květnu. Byla tím 

zakončena dlouhá a ná-

ročná etapa, která si vyžá-

dala mnoho úsilí ze strany 

obecního úřadu, ale i znač-

nou trpělivost všech ob-

čanů Jezdovic, kterým 

touto cestou ještě jednou 

dodatečně děkuji za po-

chopení a toleranci v době 

budování a výstavby celé 

akce. 

  K tomuto dílu, které v 

naší obci vzniklo, bych 

chtěl podotknout, že ne-

bylo nic náročnější než se 

zde vybudovalo za po-

slední desetiletí a pravdě 

 

 

podobně toto dílo v bu-

doucnosti nic nepřekoná. 

  Bude nám sloužit v dob-

rém a do budoucna si již 

nikdo ani nevzpomene na 

časy při realizaci a na časy, 

kdy se vypouštěly odpadní 

vody do rybníka či potoka.  

  Celkové náklady na čis-

tírnu i kanalizaci předsta-

vovaly celkem 42 mil. Kč, 

vodovod  12 mil. Kč. Po 

uplatnění dotací a použití 

uspořených finančních 

prostředků obce zbyl obci 

dluh ke konci roku ve výši 

cca 10.730.000,-- Kč. 

Dluh je úročen na 1,71% a 

měsíční splátka činí 

63.500,-- Kč, z čehož jde 

na úroky 15.500,-- Kč a 

částka, o kterou se snižuje 

dluh, je 48.000,-- Kč. Úvěr 

se bude refinancovat v pro-

sinci 2022 a bude záležet 

na tom, na jaký úrok nám  

 

 

Komerční banka do bu-

doucna půjčí. 

   V této souvislosti bych 

chtěl znovu naléhavě upo-

zornit na odpady, které do 

odpadní kanalizace nepatří 

a zvyšují náklady na chod 

čistírny. Jedná se o oleje, 

na které máme sběrnou ná-

dobu u obecního úřadu 

(doporučuji je nalít do PET 

lahve, pevně uzavřít víč-

kem a vhodit do sběrné po-

pelnice u obecního úřadu). 

Dalším velmi problematic-

kým odpadem jsou noviny, 

které se nerozloží a někdy 

i hadry a vlhčené ubrousky, 

které se mohou dostat do 

čerpadel a hrozí jejich po-

škození. 

 

  Obecní úřad v obci inves-

tuje do akcí, které jsou 

podporovány dotačními ti- 
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tuly a jsou tedy z finanč-

ního hlediska pro obec vý-

razně výhodnější. Tímto 

způsobem se podařilo v le-

tošním roce vybudovat po-

třebnou lávku přes potok u 

hřiště v celkové hodnotě  

500 tis. Kč, z čehož do-

tační titul je 420 tis.  Kč. 

Realizaci zakázky získala 

firma Chadim z Batelova, 

která se jako jediná o tuto 

akci ucházela, ostatní oslo-

vené firmy neprojevily o 

realizaci zakázky zájem. 

 

  Další dílo, které se poda-

řilo, byla instalace sloupů 

a veřejného osvětlení v 

Horní vsi a části Chalup. 

Na tuto akci obec získala 

dotaci z POV 100 tis. Kč a 

tím se podařilo do bu-

doucna ušetřit u tohoto  

osvětlení náklady na 

elektřinu ve výši 50%. 

  Dále se podařilo vyřešit 

odkup pozemků v horních 

Chalupách, kde se bude 

jezdit v celé šíři po obec-

ních pozemcích. 

  V letošním roce začala 

realizace projektu Cyklos-

tezky, která vede z Kos-

telce do Hodic. Část z Ho-

dic do Třeště je již hotová 

a v příštím roce bude po-

kračovat budování cyklos- 

 

 

tezky z Jezdovic do Sala-

vic. Tato trasa povede přes 

Tály souběžně se želez-

niční tratí a úsek, kde za-

číná lesní pozemek až k 

železničnímu přejezdu u 

Salavic, bude dokončen 

asfaltovým povrchem a 

bude určen pouze pro cyk-

listy a pěší. 

  Zbytek bude zpevněná 

cesta i pro motorová vozi-

dla , přičemž tento projekt 

bude dokončen závěrem 

roku 2022. 

  Dovolte, abych Vás rov-

něž informoval o akcích 

plánovaných na rok 2022. 

  Obec se bude snažit v 

příštím roce získat dotační 

tituly na realizaci dětského 

hřiště, kde máme požá-

dáno na tuto akci o dotaci 

v celkové výši 600.000,-- 

Kč. V případě, že bychom 

tuto dotaci získali, bylo by  

 

 

rekonstruováno a rozší-

řeno stávající dětské hřiště 

u sportovního areálu. 

  Po získání dotace by-

chom nechali zpracovat 

návrh, do kterého by se 

mohly zapracovat i náměty 

našich spoluobčanů.  

  Dále obec podala žádost 

na dotaci na zpevnění zá-

kladů na místní kapli. Již v 

tomto roce bylo o dotaci 

požádáno, ale dotace ne-

byla přidělena. 

  Obec tuto akci v příštím 

roce bude realizovat i v 

případě, že dotaci nezíská.  

  V letošním roce se nepo-

dařilo na tuto akci zpev-

nění základů kaple ani za-

jistit firmu, která by po-

třebné práce realizovala.  

Pokud někdo může dopo-

ručit vhodný kontakt na 

případného realizovatele 

akce zpevnění základů, bu-

deme za tento kontakt 

vděčni. 

   V roce 2021 jsme v naší 

obci přivítali nové 

občánky :   

 

Tobiáš Jonák, Hynek 

Benda, Šimon Štěpán, Al-

bert Chňapek a Simon Vo-

pelka. Přejeme našim no-

vým občánkům a jejich ro-

dinám hodně zdraví, lásky,  
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štěstí a spokojenosti a sr-

dečně je vítáme v naší obci. 

 

  Z důvodů opatření vlády 

proti šíření koronaviru 

bylo v tomto roce bohužel 

omezeno konání tradičních 

sportovních a kulturních 

akcí. 

  Děkujeme všem, kteří se 

podíleli na organizaci a za-

jištění alespoň těch akcí, 

které se podařilo uskuteč-

nit. 

 

  Též bych chtěl v této co-

vidové době poděkovat 

všem spoluobčanům, kteří 

se nechali naočkovat vak-

cínou proti covidu a tím 

pomohli zachránit mnoho 

životů.  

  Osobně mám již i třetí 

posilovací dávku. Nemoc-

nice musely opět zavírat 

svá oddělení a byla z nich 

zřízena covidová centra, 

poděkování patří též léka-

řům a zdravotním sestrám, 

které musely obětovat 

mnoho času navíc v bojem 

s covidem. Když nevyje-

dou autobusy, tak se pouze 

nedostanete do práce, ale v 

nemocnici jde o záchranu 

životů a nikdo nemocniční 

službu zbytečně nevyhle-

dává. 

 

    

  Dovolte, abychom touto 

cestou poděkovali všem 

spoluobčanům, kteří se ak-

tivně podílí na úpravě 

vzhledu obce, kteří se dob-

rovolně starají a pečují o 

veřejná prostranství, zeleň, 

úklid obce, sečení trávy, 

stavební práce apod. Není 

možné jmenovitě poděko-

vat všem spoluobčanům, 

kteří se nezištně na úpravě 

obce a veřejných prostor 

podílí a proto prosím při-

jměte touto formou podě-

kování za vykonanou práci, 

které si velmi vážíme. Bu-

deme rádi, když se do čin-

ností týkajících se úpravy 

obecní zeleně a veřejných 

prostranství zapojí i další 

občané a předem děku-

jeme všem, kteří v příštím 

roce pomohou se zlepše-

ním vzhledu a úprav obce. 

 

  Závěrem dovolte, abych 

poděkoval členům zastupi-

telstva obce a všem obča-

nům za vykonanou práci v 

uplynulém roce a chtěl 

bych všem občanům po-

přát pevné zdraví a hodně 

krásných a pohodových 

dnů v novém roce za sebe i 

celý obecní úřad. 

  

Luboš Hartl 

starosta obce 

 

Poplatky stanovené na 

rok 2022 

 

1) Poplatek ze psů na rok 

2022 

 

Poplatek činí 200,- Kč za 

psa/rok a za druhého a kaž-

dého dalšího psa téhož dr-

žitele 300,- Kč/rok. Splat-

nost poplatku je stanovena 

do 31. března 2022. 

 

Úhrada poplatku 

Poplatky je možno uhradit 

od 1.1.2022 v pracovní 

době (středa 18-19hod.) na 

Obecním úřadě nebo bez-

hotovostně: 

Účet:115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na 

místo napište popisné číslo 

domu 

Konstantní symbol: 1341 

Zpráva pro příjemce: po-

platek za psa, příjmení a 

jméno majitele psa (Např.: 

poplatek za psa, Štefl Josef) 

 

2) Poplatek za provoz 

systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování  

komunálních odpadů 

(popelnice) 

 

Tento poplatek činí 550,- 

Kč na osobu a v té samé  
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výši i pro domy k rekreaci 

(neobydlené domy), děti 

do 15 let ZDARMA. 

Splatnost poplatku je sta-

novena do 31. března 2022. 

Obyvatelé rekreačních ob-

jektů uhradí poplatek 

nejpozději do konce  

června 2022. 

Úhrada poplatku 

Účet:115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na 

místo napište popisné číslo 

domu 

Konstantní symbol: 1340 

Zpráva pro příjemce: od-

pad, příjmení a jména 

všech osob, za které jsou 

poplatky placeny (Např.: 

odpad, Novák Josef st., Jo-

sef ml., Jarmila) 

 

3) Poplatek za internet 

na rok 2022 

 

Poplatek činí 3000,- Kč za 

rok. Splatnost poplatku je  

stanovena do 31. března 

2022. 

Úhrada poplatku 

Účet:115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na 

místo napište popisné číslo 

domu 

Konstantní symbol: 2111 

Zpráva pro příjemce: po-

platek za internet, příjmení 

a jméno (Např.: poplatek 

za internet, Novák Josef) 

 

4) Vodné a stočné pro rok 

2022 

 

Vodné činí za rok 2022: 

38,- Kč s DPH/za m3 

(platí pouze občané připo-

jení na obecní vodovod) 

Stočné činí za rok 2022: 

350,- Kč / osobu / (platí 

všichni občané obce) a v té 

samé výši i pro domy k re-

kreaci (neobydlené domy), 

(děti do 15 let zdarma). 

V případě stočného je hra-

zeno pouze 7 měsíců roku 

2021 od kolaudace. (50,- 

Kč /osoba / měsíc) 

Splatnost poplatku je sta-

novena do 31. března 2022. 

Obyvatelé rekreačních ob-

jektů uhradí poplatek 

nejpozději do konce  

června 2022. 

Úhrada poplatku 

Účet:115-5889860277/0100 

Variabilní symbol: na 

místo napište popisné číslo 

domu 

Konstantní symbol: 2321 

Zpráva pro příjemce: 

stočné, příjmení a jména 

všech osob, za které jsou 

poplatky placeny (Např.: 

stočné, Novák Josef st., Jo-

sef ml., Jarmila) 

 

Společenská kronika 

 

 

 

V roce 2021 oslavili vý-

znamné životní jubileum 

naši spoluobčané.  

 
Marie Jonová 

Ladislav Ondrák 

Bohuslava Ernekerová 

Jana Trojanová 

Václav Beneš 

Jaroslav Barták 

Pavel Novák  

 
Opustili nás : 

 
Marie Jonová 

Václav Beneš 

Marie Benešová 

Marie Zodlová 

Jaroslav Barták 

Josef Vondrák 

Zdeňka Navrátilová 

 
Počet obyvatel v obci 

k 1.1.2021: 

 
Celkem: 240 

Muži: 124  

Ženy: 116  

Průměrný věk: 44,5 

 
 Zastupitelé obce Jezdo-

vice přejí všem občanům  

obce zdraví, štěstí a po-

hodu do roku 2022. 

 

 

Vydává Obec Jezdovice  

 

Obec Jezdovice, č.p.90  

589 01 Třešť  

tel.: 605 125 102 

 e-mail: 

obec.jezdovice@seznam.cz 

www.jezdovice.cz 


