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Vážení spoluobčané, milí přátelé,
naše vánoční lípa se oděla do
světelné sváteční výzdoby a nezadržitelně se nám blíží konec
roku.
Jako každoročně budeme bilancovat, jaký to byl rok.
Z pohledu obce to bylo pět největších projektů, které obec v
uplynulém roce zajišťovala:
- projekt na výstavbu vodovodu
a kanalizace
- projekt na výstavbu chodníku
podél státní silnice II/406
- dotační titul na nákup nakladače a štěpkovače
- osvětlení nové ulice u Paulů
- projekt vybudování cyklostezky
a další drobné akce.
Projekt výstavby vodovodu a
kanalizace je ve stavu, kdy má
obec vysoutěženého dodavatele
realizace projektu z 9 podaných
nabídek. Nejnižší cenu nabídla
firma VHST, s. r. o. Pelhřimov,
která činila 52.570.547 Kč vč.
DPH.
Na tuto akci obec získala dotaci
od
ministerstva
životního
prostředí v celkové výši
36.408.000 Kč a další žádost o
dotaci se bude obec snažit
uplatnit u Kraje Vysočina, který
přispívá až do částky 75 %
uznatelných nákladů. Žádosti o
dotace se podávají do konce
ledna 2018, což je z důvodu
nutnosti předložení dalších
potřebných podkladů časově
velmi napjaté. Celkem by obec
na vodovod a kanalizaci po
odečtení dotací měla zaplatit cca
16 mil. Kč.
V současné době ke konci roku

2017 má obec k dispozici vlastní
finanční prostředky ve výši 5,8
mil. Kč. Peníze k dofinancování
projektu vodovod a kanalizace
by tvořil úvěr od Komerční
banky, který se v současné době
projednává.
Tyto akce jsou pro všechny
obce vždy velmi nákladné a
zatíží je na mnoho let. V
současné době však obec nemá
jinou možnost, protože od konce
roku 2017 končí povolení na
vypouštění odpadních vod do
potoka.
Je dobré, že tyto dvě akce je
možné realizovat současně a výkopové práce, které zatíží naší
obec, budou prováděny souběžně. Předpokládá se, že akce
budování vodovodu a kanalizace
by měla začít v dubnu 2018 a
ukončena by měla být do konce
roku 2019. Po zkušebním provozu čistírny by měla být uvedena
čistírna odpadních vod do
provozu v roce 2021.
Projekt na výstavbu chodníku
podél státní silnice II/406 začal
již letos úpravou vjezdů u RD,
které budou na chodník napojeny. Další práce by měly být započaty v roce 2018. Na tuto akci
obec získala dotaci od MAS
Třešťsko v celkové výši 6,7 mil.
Kč. Po Novém roce bude
vypsána soutěž na dodavatele
této akce, přičemž I. etapa, tj.
chodník po pravé straně směrem
na Jihlavu, by měla být hotová v
srpnu
2018.
Vybudování
chodníku po levé straně obce
směrem na Jihlavu je plánováno
na rok 2019. Celková výše dotace představuje 95 % uznatelných
nákladů.

Dodavatel na nákup nakladače
a štěpkovače se bude rovněž
soutěžit po Novém roce. Na
nákup je vyčleněno 2,5 mil. Kč
a dotace činí 85 %.
Osvětlení ulice u Paulů se podařilo dokončit, přičemž tuto
akci spolufinancoval Kraj Vysočina částkou 120 tis. Kč. Toto
osvětlení bude sloužit jako
osvětlení přístupové cesty ke
stávajícím a nově budovaným
rodinným domkům.

Projekt vybudování cyklostezky
je v současné době ve fázi získání dodavatele na projekt realizace stavebního povolení.
Projekt je kompletně zastřešován Městem Třešť, které zajišťuje veškeré potřebné úkony týkající se této akce. Projekt se má
týkat obcí Hodice – Třešť – Jezdovice – Salavice – Kostelec.
Obec získala předběžný souhlas
majitelů pozemků, po kterých
má být cyklostezka vedena.
Obci se dále podařilo odkoupit
podíly na cestě od p. Rostislava
Lišky, p. Jaroslava Mikeše a p.
Františka Tůmy na cestě okolo
RD Neubauerů a též se podařilo
bezúplatně získat cesty okolo
plánované obecní zástavby za
Paulovými.
Dovolte, abych Vás následně
informoval i o dalších záležitostech týkajících se činností a
života v obci.
Obec řeší dlouhodobě prováděStrana 1
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ní zimní údržby komunikací v
obci, tj. prohrnování sněhu a posyp cest. Prohrnování sněhu zajišťuje každoročně p. Vondráček
a posyp v obci budou zajišťovat
Technické služby Třešť. Obec
Jezdovice není schopna z důvodu špatného technického stavu
multikáry zajišťovat posyp v
obci vlastními silami. U multikáry skončila platnost technického průkazu a provedení
opravy v potřebném rozsahu by
činilo celkem cca 60 tis. Kč, což
vzhledem ke stavu vozidla nebylo
zastupitelstvem
obce
schváleno. Multikára se sypačem byla zakoupena již částečně
ojetá v roce 2007 za částku
248.500,-- Kč.
V roce 2017 se uskutečnilo
několik kulturních a sportovních
akcí, které přispěly k rozvoji
společenského života v obci.
V měsíci lednu 2017 se uskutečnila Tříkrálová sbírka, kde
bylo vybráno 3765,-- Kč. Poděkování patří našim dětem, které
tuto sbírku v kostýmech tří králů
uskutečnily. Byly to Radek
Talpa, Terezka Hartlová a Simonka Jiráková. Charita Jihlava
děkuje všem, kteří finančně přispěli do Tříkrálové sbírky.

Dne 4. 2. 2017 se uskutečnilo
vítání dětí, kdy byli mezi nové
občánky obce přivítáni Alexandr
Vodička, Leontýnka Nováková,
Ladislav Linhart a Viktorka
Chňapková. Této akce se

účastnilo okolo 80 místních a
pozvaných
lidí.
Hudební
doprovod zajišťovala Lenka
Florianová a Zdeněk Požár a
kulturní program zajistilo 11
dětí z obce, které odříkaly a
zazpívaly básničky a písničky.
Poděkování za zajištění akce a
kulturního
programu
patří
dětem, p. Hartlové a místní hospodě za zajištění příprav na tuto
akci.

se uskutečnil v kulturním domě
dětský karneval, při kterém bylo
kromě mnoha soutěží masek připraveno také loutkové divadlo
z Třeště, dílničky, malování na
obličej a tombola. Velké poděkování za celé zajištění akce
patří nájemci místní hospody,
který připravil pro děti také občerstvení a dárečky.
Dne 10. 6. 2017 se uskutečnil
dětský den, při kterém byla pro
děti připravena cesta pohádkovým lesem, skákací hrad,
malování na obličej a místní
hasiči připravili pro děti
možnost vyzkoušení hasičské
techniky. Za přípravu této akce
děkujeme místním hasičům a P.
Němečkovi a jeho kamarádům
za přípravu cesty pohádkovým
lesem.

Rovněž 4.2.2017 se uskutečnil
turnaj ve stolním tenise v kulturním domě, kterého se
účastnili 4 místní a 12 pozvaných sportovců. Turnaj vyhrál Petr Svoboda ml. Tato akce,
která byla organizačně zajištěna
Ivanem Noskem, patřila k velmi
zdařilým sportovním akcím a
patří k tradičnímu sportovnímu
zimnímu vyžití v obci.
Dne 17. 6. 2017 se uskutečnil
na hřišti tradiční tenisový turnaj,
za jehož organizační zajištění
patří poděkování rodině Novákových a Šindelkových.

O týden později dne 11. 2. 2017

Dne 19. 8. 2017 se uskutečnil
rovněž tradiční turnaj v nohejbale, který organizačně zajišStrana 2
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ťovali manželé Hartlovi, Šindelkovi, R. Pavlásková a J. Novák.
Dne 8. 9. 2017 se uskutečnilo
na hřišti promítání filmu Psí poslání, které organizačně zajišťovala H. Hartlová a E.
Hartlová.

Začátkem adventu se dne 2. 12.
2017 uskutečnilo tradiční rozsvícení vánočního stromku. Za
velmi zdařilé zajištění této akce
a výzdobu sálu pro spoluobčany
patří poděkování zejména rodině
Hartlových, všem ženám za upečení vánočního cukroví na posezení v kulturním domě, manželům Zodlovým za přípravu
svařeného vína a dětem za velmi
hezky připravený vánoční kulturní program. Také děkujeme p.
Cvakovi „otci Jeremiášovi“ za
proslov k zahájení adventního
období.

V rámci předvánočního času se
dne 9. 12. 2017 uskutečnila
Mikulášská besídka a turnaj
v šipkách, za jejichž zajištění a
organizaci děkujeme Klubu přátel stolního tenisu.
Rádi bychom také poděkovali
mládeži za zajištění sečení trávy
v obci, které v uplynulém roce
zajišťovali
Michal
Rojek,
Štěpán Cvak, Luboš Hartl ml.,
Martin Šindelka, Ondřej Mareš
a dále děkujeme p. Vondráčkovi
za zajišťování pravidelného prohrnování sněhu a hasičům za posyp cest v zimním období.
V nadcházejícím roce 2018 je
plánováno dne 2. 6. 2018 tradiční setkání rodáků obce, na
které jsou srdečně zváni všichni
rodáci obce Jezdovice.
Dovolte, abych při této příležitosti srdečně poděkoval všem
spoluobčanům, kteří v uplynulém roce vykonali práce ve
prospěch obce a mnohdy bez
ohledu na svůj volný čas přispěli
k rozvoji a zlepšení vzhledu
obce. Velmi se této činnosti a
spoluobčanů vážíme a všem
patří touto cestou poděkování.
Přeji do nového roku všem
pevné zdraví, osobní a rodinnou
pohodu a spokojenost a společně
si přejme, aby se nám podařilo
úspěšně pokračovat v započatých činnostech a posouvat rozvoj obce.
Luboš Hartl
starosta obce
Poplatky stanovené na rok
2018
1) Poplatek ze psů na rok 2018

Poplatek činí 200,- Kč za
psa/rok a za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele 300,Kč/rok. Splatnost poplatku je
stanovena do 31. března 2018.
Úhrada poplatku
Poplatek je možno uhradit od
1.1.2018 v pracovní době (středa
18-19hod.) na Obecním úřadě
nebo bezhotovostně:
Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1341
Zpráva pro příjemce: poplatek
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 500,- Kč na
osobu a v té samé výši i pro
domy k rekreaci (neobydlené
domy), děti do 15 let
ZDARMA. Splatnost poplatku
je stanovena do 31. března 2018.
Obyvatelé rekreačních objektů
uhradí poplatek nejpozději do
konce Června 2018.
Úhrada poplatku
Poplatek je možno uhradit od
1.1.2018 v pracovní době na
Obecním úřadě nebo bezhotovostně:
Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 1340
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Zpráva pro příjemce: odpad,
příjmení a jména všech osob, za
které jsou poplatky placeny
(Např.: odpad, Novák Josef st.,
Josef ml., Jarmila)

zeleně (zbytky rostlin, ostříhaný
živý plot, ořezané větvě,
posekaná tráva nebo shrabané
listí).
Jak bioodpad třídit?

3) Poplatek za internet na rok
2018
Poplatek činí 3000,- Kč za rok.
Splatnost poplatku je stanovena
do 31. března 2018.
Úhrada poplatku
Poplatek je možno uhradit od
1.1.2018 v pracovní době na
Obecním úřadě nebo bezhotovostně:
Účet: 1200429754/0600
Variabilní symbol: na místo napište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva pro příjemce: poplatek
za internet, příjmení a jméno
(Např.: poplatek za internet,
Novák Josef)
Jak správně naložit s bioodpadem?
Papír, plasty, sklo a nápojové
kartony už docela samozřejmě
třídí 7 Čechů z 10. Separovat i
zbytky z kuchyně a zahrady, které lze ještě dále zpracovat, se ale
teprve učíme. Přitom tzv.
bioodpad tvoří až pětinu objemu
v našich popelnicích, za jejichž
svoz platíme.
Vše, co má přírodní základ a co
se v přírodě samo rozloží – tak
lze velmi zjednodušeně definovat bioodpad. Bioodpad tvoří
jednak kuchyňské odpady (jde o
zbytky ovoce a zeleniny, zbytky
jídel…) a zároveň jsou to
odpady vznikající při údržbě

Bioodpad lze třídit různými
způsoby. Na venkově si lidé
často na svých zahrádkách - po
vzoru našich babiček a dědečků
- zakládají tzv. kompost, kam
všechen „zelený“ odpad dávají.
Ve městech bylo donedávna třídění bioodpadu skoro nemožné
– teď už má ale zelenou. Od ledna 2015 mají totiž obce povinnost zajistit mimo jiné i sběr
biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu. Jaký
způsob zvolí, je ale na uvážení
obce. Někde tam sbírají bioodpad prostřednictvím sběrného
dvora, někde obce přistavují
velkokapacitní kontejnery, jinde
zas rozmístily na sídlištích a u
rodinných domů speciální nádoby na bioodpad a někde pak
dokonce rozdávají občanům i
tzv. kompostéry. Celá řada obcí
si
vybudovala
i
vlastní
kompostárny, v nichž bioodpady
přijímají a rovnou je tam i zpracovávají.

skládkové plyny. Tomu se snaží
Ministerstvo životního prostředí
zabránit omezováním ukládání
bioodpadů na skládky, od roku
2024 by mělo být skládkování
pro bioodpad zcela zapovězeno.
V naší obci bude možno bioodpad třídit od příštího roku také
do velkoobjemových kontejnerů, které obec zakoupí spolu s
nakladačem a štěpkovačem.
Do nádoby na bioodpad patří
- veškeré rostlinné zbytky
- pytlíky s čajem, lógr z kávy
- pečivo, skořápky od vajíček
- lepenka, papírové kapesníky
- popel ze dřeva
Do nádoby na bioodpad nepatří
- maso, kosti, ani jiné živočišné
zbytky
- rostliny, které jsou napadené
chorobami
- exkrementy živočišných zvířat
- popel z uhlí
- nedopalky cigaret
Zastupitelé obce Jezdovice
přejí všem občanům obce
zdraví, štěstí a pohodu do
roku 2018.

Proč třídit bioodpad?
O tom, že tříděním bioodpadu
šetříme místo v popelnici na
směsný odpad a tím pádem i
vlastní peníze v podobě poplatku za svoz komunálního odpadu, jsme se už zmiňovali.
Existují ale i další důvody. Třeba fakt, že bioodpady uložené na
skládku při svém rozkladu
uvolňují velké množství metanu
a oxidu uhličitého, tedy
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