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Vážení  spoluobčané,  milí  přá-
telé,
už  je  tu  zase  paní  Zima  a  při-
chází nám nový rok….

Tento rok byl rokem volebním a
dovolte, abych Vám touto cestou
poděkoval za Vaši volební účast
a důvěru Vámi svěřenou a mohu
Vám slíbit jménem celého zastu-
pitelstva, že budeme i nadále usi-
lovně pracovat a dbát na to, aby
naše obec vzkvétala i v následu-
jícím období.

V letošním roce jsme zažili roz-
sáhlou  stavební  činnost  v  obci,
která  si  vyžádala  z  naší  strany
velké pracovní nasazení a určitě i
Vy jste pozorovali změny v naší
obci.   Děkujeme  touto  cestou
všem  občanům  za  pochopení  a
trpělivost,  se  kterými  veškeré
pracovní činnosti tolerovali.

V tomto  roce  byla  dokončena
akce  Chodník  podél  silnice  II/
406,  který  se  nám  podařilo
dokončit  od  stavebních  plánů  a
získání  dotace  až  po  finální
provedení. Za to patří dík mimo
jiné  i  panu  Drastichovi  za  au-
torský dozor, panu ing. Korecké-
mu za technický dozor a zejména
stavební firmě Hric za kvalitně a
včas odvedenou práci.
V této chvíli zbývá ještě dokon-
čit  několik  drobností  a  zor-
ganizovat  zimní  údržbu,
abychom  si  mohli  říct,  že  tato

stavba plní svůj úkol na 100 %.
Povrch  chodníku   tvoří  z  95%
asfaltobeton,  který  vykazuje  ze
všech  materiálů  nejlepší  užitné
vlastnosti,  tj.  životnost,  dobrou
údržbu,  nejméně  namrzá  a  ne-
prorůstá travou.
Tato akce byla spolufinancována
z 95% Evropskou unií, ½ peněz
již  obec obdržela  a  druhou část
by obec měla získat předložením
zbylých podkladů do konce břez-
na 2019.

Obci  se  též  podařilo  dokončit
akci  na  nákup  nakladače,  která
byla rozpracována již více než 2
roky  a  bylo  nutné  jí  věnovat
velký čas týkající se předložením
požadovaných  dokladů,  ale  vý-
sledek se dostavil a obec získala
na tuto akci dotaci ve výši 85%,
tj. 2,150 mil. Kč.
Do správy dostal tyto stroje On-
dřej  Mareš,  který  je  odborně
technicky způsobilý k jejich ob-
sluze a údržbě.

Další  akcí,  která  se  povedla
dokončit  do  zdárného  cíle,  je
rozšíření  cesty  u  Topinků.  Tato
cesta byla dlouhá léta nejhorším
bodem  průjezdnosti  a  zimní
údržby,  což  se  podařilo  vyřešit
odkupem  a  následným  zbou-
ráním tarasu, odbagrování přeby-
tečné  zeminy,  novým  vybu-
dování základů a na něm byl po-
staven nový taras.
Tato akce byla spolufinancována
Krajem Vysočina částkou 127 ti-
síc Kč a obec doplatila zbývají-
cích  100 tis.  Kč.  Tuto  akci  pro
obec  zajišťovala  stavební  firma
Hric.

Další akcí, kterou obec započala,
je vybudování nové cesty okolo
rodinného  domu  Nevrklů.  Po

směně  pozemků  obec  nechala
vybudovat  nový plot  u  Nevrklů
s patřičnými terénními úpravami.
Tato akce představovala pro obec
částku 130 tisíc Kč. 

Obec též získala dotaci na akce-
schopnost hasičů ve výši 16 tis.
Kč, kterou poskytl Kraj Vysočina
v plné  výši,  a  s tím  souvisela
další dotace ve výši 2000 Kč na
proškolení velitele hasičů Marti-
na Vondráka.

Závěrečnou  a  zároveň  největší
akcí v roce 2019 je vybudování
vodovodu,  kanalizace  a  ČOV,
která je v rozpracované fázi a je-
jíž  stavební  část  bude hotova  v
11.  měsíci  2019  a  obci  bude
převedena jak ČOV, kanalizace a
vodovod, tak i opravené cesty. V
případě  prodlení  s dokončením
stavby  uhradí  provádějící
stavební firma VHST Pelhřimov
smluvně  stanovené  penále  ve
výši  110  tis.  Kč  za  každý  den
prodlení.

Vodovod začne sloužit již v roce
2019  a  bude  zárukou  kvalitní
pitné  vody,  která  bude podléhat
každoročně  3  rozborům  vody.
Cena je určena pro občany Jez-
dovic ve výši 29,-- Kč za m3 bez
poplatků za přípojku a vodoměr.
Poplatek za přípojku a vodoměr
bude  obec  vybírat  od  občanů,
kteří nejpozději v roce 2019 neu-
zavřou s obcí  smlouvu o připo-
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jení na obecní vodovod.

Kanalizace  a  ČOV bude v roce
2020 ve zkušebním provozu, tzn.
že se započne provoz čističky  a
případné nedostatky  budou prů-
běžně odstraňovány.
Co se týká odpadních vod, byli
občané informováni prostřednic-
tvím letáku o podrobnostech, co
může  být  vypouštěno  do  kana-
lizační sítě.
Na  toto  téma  obec  uspořádá  v
roce  2020  další  informační
kampaň  a  seznámí  obyvatele
obce se všemi dalšími a doplňu-
jícími informacemi.
Pro  budování  vodovodních  a
kanalizačních přípojek obec od-
souhlasila   pro  jeden  rodinný
dům obývaný alespoň 1 osobou
finanční příspěvek ve výši 7000
Kč a za každou další osobu pří-
spěvek ve výši 1000 Kč.
Obyvatelé  musí  ale  mít  trvalý
pobyt k 1.1.2019, což je rozho-
dující  pro  poskytnutí  příspěvku
od obce. V případě trvalého od-
běru  vody  obec  ještě  zaplatí
vodoměr a připojení vodoměru.

V následujícím roce  má obec  v
plánu  dokončit  tuto  nejrozsáh-
lejší  akci,  na  kterou  naše  obec
získala dotaci ve výši 66,7% od
Evropské  unie  a  do  75%  nám
tuto akci dofinancoval  Kraj  Vy-
sočina.
Celkové náklady této akce před-
stavují  cca 56 mil.  Kč, přičemž
obec bude hradit z uznatelných a
neuznatelných  nákladů  16  mil.

Kč. Z vlastních zdrojů obec za-
platí 4,5 mil. Kč a od roku 2020
obec  bude  splácet  úvěr  ve  výši
11,5 mil. Kč s úrokovou sazbou
1,71 %.

V dohledné době 3 let by v naší
obci  měly  být  zkolaudovány  4
nové  rodinné  domky  a  další  3
stavební  povolení  by  měly  dle
žádosti nových stavebníků přibýt
do 2 let, což by obci zajistilo ná-
růst občanů s trvalým pobytem.

Dalším plánem obce  je rozšíření
cesty u Nevrklů a zasíťování cca
2 ha obecních pozemků (tj.  vy-
budování  vodovodu,  elektřiny,
odpadů a  osvětlení),  což by se
realizovalo z případného prodeje
stavebních parcel a obec by tím-
to  do  této  stavby  nemusela  in-
vestovat  vlastní  finanční
prostředky.

Další  plánovanou  akcí  je  vybu-
dovat novou hasičárnu, na kterou
je již 4 roky připravená stavební
dokumentace,  avšak obci  se za-
tím  nepodařilo  získat  dotaci  na
tuto  akci,  i  když  žádost  na  její
výstavbu byla v minulosti již po-
dána.

Všechny naše kroky budou v ná-
sledujícím  období  pokračovat
podle  finančních  možností  naší
obce  tak,  abychom  s  rozvahou
mohli zaručit, že tyto akce nepo-
vedou k nepatřičnému předlužení
obce.

V roce  2018  se  uskutečnilo
několik kulturních a sportovních
akcí,  které  přispěly  k rozvoji
společenského života v obci.
V lednu  se  uskutečnila  tradiční
Tříkrálová  sbírka  a  děkujeme
všem občanům za  příspěvky na

charitu.

V průběhu  roku  se  uskutečnily
tradiční  akce  pořádané  členy
sportovního  klubu  Jezdovice  –
tzn.  turnaj  v tenisu,  turnaj
v nohejbalu,  turnaj  ve  stolním
tenisu.  Touto  cestou  bychom
chtěli  poděkovat  všem  členům
sportovního  klubu,  kteří  se  na
pořádání těchto akcí aktivně po-
dílí  a  přispívají  k pokračování
tradic turnajů.
Poděkování také patří dalším ob-
čanům  a  Klubu  přátel  stolního
tenisu  za  organizaci  kulturních
akcí,  tj.  tradiční  kinování,  pořá-
dání  dětského  karnevalu  a  zá-
bavného dětského dne.

Dále  bychom  chtěli  poděkovat
dalším občanům, kteří se podíleli
na  všech  činnostech  souvisejí-
cích s údržbou obce a péčí o ve-
řejná  prostranství,  tzn.  sečení
trávy, zajištění prohrnování a po-
sypu  obce,  pomoc  členů  sboru
dobrovolných  hasičů  při  pří-
valových  deštích,  péče  o  ve-
řejnou zeleň a údržba veřejných
prostranství.
Velmi  si  ceníme  pomoci  všech
spoluobčanů a vážíme si zájmu o
rozvoj obce.

Dne 10.  3.  2018 se uskutečnilo
vítání  dětí,  kdy  byli  mezi  nové
občánky  naší  obce  přivítáni  :
Ema  Masláková,  Daniel  Mišta,
Eliška Kerhatová,  Zdeněk Jaho-
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da.  Hudební  doprovod  tradičně
zajišťovala paní Lenka Meister a
Zdeněk Požár,  kulturní  program
děti  z naší  obce  pod  vedením
paní Hartlové. Všem patří velké
poděkování  za  zajištění  velmi
příjemné akce.

Zastupitelstvo  obce  Jezdovice
schválilo usnesení, podle kterého
budou  pro  nově  narozené  děti
obce  Jezdovice  vysazovány
památné stromy u cesty na Spě-
lov na pozemku č. 434/1.
Vysázení  prvních  stromů  se
uskutečnilo na jaře roku 2018 a
vysázeny byly duby červené.
První  stromy  byly  zasazeny  na
památku těchto narozených dětí :
Alexandr  Vodička,  Leontýna
Nováková,  Ladislav  Linhart,
Viktorie  Chňapková,   Ema
Masláková, Daniel Mišta, Eliška
Kerhatová, Zdeněk Jahoda. 

Dne 2. 6. 2018 se uskutečnil tra-
diční již 5. sraz rodáků, který byl
velmi příjemným setkáním býva-
lých  i  současných  rodáků  obce
Jezdovice a velké poděkování za
zorganizování této akce  patří ro-
dině  Vondráčkových  a  dalším
občanům  Jezdovic,  kteří  se  na
organizaci  a  kulturním  zajištění
této  velmi  zdařilé  akce  obětavě
podíleli.

Dne 1.  12.  2018 se uskutečnilo
rozsvícení  vánočního  stromku,
které  se  stalo  velmi  příjemnou
tradicí  zahájení adventního času
doprovázené  milým  kulturním

programem  místních  dětí  i
dospělých   spojené  s před-
vánočním  posezením  občanů
Jezdovic.

Dovolte,  abych  při  této  příleži-
tosti  srdečně  poděkoval  všem
spoluobčanům,  kteří  v uply-
nulém  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.

Zároveň  děkujeme  všem
spoluobčanům za trpělivost,  po-
chopení  a  toleranci  při  rozsáh-
lejších  stavebních  činnostech
v obci, které nás v tomto a příš-
tím  roce  čekají  a  které  někdy
znamenají  zhoršení povrchu ko-
munikací  nebo  dopravní  ome-
zení.

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
2019

Nový  účet 115-5889860277/0100
(Komerční banka) 

1) Poplatek ze psů na rok 2019

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 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky  je  možno  uhradit  od
1.1.2019 v pracovní době (středa
18-19hod.)  na  Obecním  úřadě
nebo bezhotovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní  symbol: na místo na-
pište 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,  pře  -  
pravy, třídění, využívání a od  -  
straňování komunálních odpa  -  
dů (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  2019.  Obyvatelé
rekreačních  objektů  uhradí  po-
platek nejpozději do konce Červ-
na 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky  je  možno  uhradit  od
1.1.2019  v  pracovní  době  na
Obecním  úřadě  nebo  bezho-
tovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní  symbol: na místo na-
pište popisné číslo domu
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Konstantní symbol: 1340
Zpráva  pro  příjemce: odpad,
příjmení a jména všech osob, za
které jsou poplatky placeny
(Např.:  odpad,  Novák  Josef  st.,
Josef ml., Jarmila)

3) Poplatek za internet na rok
2019

Poplatek činí  3000,-  Kč za rok.
Splatnost  poplatku  je  stanovena
do 31. března 2019.

Úhrada poplatku
Poplatky  je  možno  uhradit  od
1.1.2019  v  pracovní  době  na
Obecním  úřadě  nebo  bezho-
tovostně:

Účet: 115-5889860277/0100
Variabilní  symbol: na místo na-
pište popisné číslo domu
Konstantní symbol: 2111
Zpráva  pro  příjemce: poplatek
za internet, příjmení a jméno
(Např.:  poplatek  za  internet,
Novák Josef)

Informace na SMS a e-mail

Vážení spoluobčané,
obec Jezdovice Vám ZDARMA
nabízí  jednoduchý  a  pohodlný
způsob  získávání  důležitých
informací o dění v obci. Ve snaze
zajistit  dostatečnou  infor-
movanost  jsme  zahájili  provoz
informačních  SMS  obce,  který
umožňuje  zasílání  důležitých
informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krát-
kých textových zprávách (SMS).
Jak  se  zaregistrovat  pomocí
SMS? SMS napište pouze Vaše
jméno: např.
NOVÁK KAREL, 
SMS odešlete na číslo :
605 125 102

Dále  se  můžete  zaregistrovat
také pomocí  Vaší e-mailové ad-
resy, kdy Vám budou chodit hlá-
šení  obecního  rozhlasu  a  další
zprávy na Váš e-mail. Registraci
zašlete  na  obecní  e-mail:
obec.jezdovice@seznam.cz.  Do
předmětu  zprávy  napište:
REGISTRACE  ZPRÁV,  do
textu zprávy napište svoje jmé-
no a příjmení.
Registrací SMS a e-mailu dáváte
souhlas  k  tomu,  aby  Vám byly
zasílány informace z obce, Vaše
údaje  budou  použity  výhradně
pro tyto účely. Databáze nebude
poskytována třetím stranám!
S  veškerými  dotazy  ohledně
služby SMS a e-mailových zpráv
se,  prosím,  obracejte  na  úřad
obce.

Zásady  bezpečné  jízdy  v
zimním období 

Řidiči  si  často  neuvědomují,  že
pouze  používání  zimních  pneu-
matik pro jízdu v zimním období
nestačí. V tomto období je velice
nutné  dbát  dalších  zásad  bez-
pečné jízdy. Pojďme si proto ně-
které z nich připomenout.

-  Za  jízdy  po  zasněžené  nebo
namrzlé  komunikaci  prudce  ne-
brzděte,  nezatáčejte  nebo  ne-
zrychlujte. Všechny tyto manév-
ry zvyšují  nebezpečí smyku vo-
zidla

- Dodržujte větší odstup za vozi-
dlem před  vámi.  Musíte  počítat
s tím, že brzdná dráha vozidla se
na  zledovatělém  nebo  sněhem
pokrytém povrchu prodlužuje

- Brzděte ještě před vjetím do za-
táčky, dokud ještě jede vaše vo-
zidlo  v přímém  směru.  Zatáčku

projíždějte  plynule  a  nebrzděte
v ní.  Pokud už  ale  musíte  v za-
táčce  brzdit,  počínejte  si  ob-
zvlášť opatrně

- Ve vozidle s sebou vozte sně-
hové řetězy a  jejich nasazení  si
doma v klidu vyzkoušejte

-  Před  jízdou  si  řádně  očistěte
skla automobilu. Za jízdy musíte
mít rozhled do všech směrů jízdy

- Důležitá je i  příprava vozidla.
Automobil zkontrolujte a doplňte
zimní směsi do ostřikovačů. Své
vozidlo  mějte  vždy  v dobrém
technickém stavu a pravidelně ho
kontrolujte

Na svých cestách buďte opatrní a
za každých okolností  dbejte  zá-
sad  bezpečné  jízdy.  Jedině  tak
můžete snížit  riziko toho,  že  se
stanete účastníky dopravní neho-
dy a  vrátíte  se  zpět  do  bezpečí
vašeho  domova.  Raději  zvolte
pomalejší styl jízdy, ať už jedete
kamkoliv. V některých případech
se nevyplácí zbytečně chvátat. 

Krajské  ředitelství  policie  kraje
Vysočina
oddělení tisku a prevence
nprap. Martin Hron

 Zastupitelé  obce  Jezdovice
přejí  všem  občanům  obce
zdraví, štěstí a pohodu do roku
2019.
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