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VVáážžeenníí  ssppoolluuoobbččaannéé,,  mmiillíí  ččtteennáářřii  
nnaaššeehhoo  JJeezzddoovviicckkééhhoo  zzpprraavvooddaajjee,,
Od vydání prvního čísla již uběhly 
čtyři měsíce a proto bych Vás rád 
seznámil s událostmi v naší obci.
1. Nejdůležitějším bodem na 
Obecním úřadě se stalo 
odkanalizování naší obce. To 
přineslo nutnost změny plánu 
rozvoje vodovodů a kanalizací kraje 
Vysočina - PRVKUK (původně 
jsme měli v plánu přetlakovou 
kanalizaci do Kostelce u Jihlavy), 
na vybudování vlastní čistírny 
odpadních vod v naší obci. Změnu 
musí odsouhlasit krajské 
zastupitelstvo s dalšími orgány po 
předložení všech požadovaných 
dokladů na kanalizaci s vlastní 
čistírnou, která by měla být levnější 
asi o 2 milióny Kč. To se podařilo a 
krajské zastupitelstvo na čtvrtletním 
zasedání nám tuto změnu 
odsouhlasilo, těsně před ukončením 
posledních žádostí na projekty 
kanalizace z dotačního titulu „Čistá 
voda“, kam obec také podala 

žádost. První etapa by měla 
proběhnout v roce 2011. Druhá 
etapa v dalším roce a měla by být 
zakončena stavebním povolením. 
Po té se může žádat o dotace na 
samotnou výstavbu kanalizace a 
čistírny.
2. Další důležité body obecního 
zastupitelstva jsou: údržba 
sportovního areálu – proběhlo 
hloubkové vyčištění umělého 
povrchu a byl dosypán křemičitý 
písek, dále pak chodník u hlavní 
silnice ke zvýšení bezpečnosti 
chodců, na který byl zadán projekt 
k vypracování, obecní vodovod, 
projekt na protipovodňové opatření 
u Nevrklů, oprava kaple sv.Martina, 
vítání občánků, které proběhlo v 
únoru, dále byla obecním 
zastupitelsvem schválena instalace 
dvou kusů zpomalovacích radarů u 
hlavní silnice, která bude 
provedena do léta (pokud vše půjde 
hladce). Závěrem bych Vám chtěl 
popřát hodně krásných jarních dní a 
pohodových chvil.
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Pronájem hřiště pro návštěvníky: za 
11kkuurrtt  //  11hhooddiinnaa  --  112200,,--  KKčč; každá 
další započatá hodina - 7700,,--  KKčč; 
celý areál / 1 hodina - 336600,,--  KKčč; 
každá další započatá hodina - 221100,,--  

KKčč; děti do 15 let zdarma; 
KKoonnttaakktt  nnaa  sspprráávvccee:: Zdeněk Majdič 
- tel. 607 855 958; Vít Majdič - tel. 
721 195 653; Jiří Novák - tel. 607 
153 353

Doporučujeme telefonickou 
rezervaci kurtů předem. 
Dlouhodobé pronájmy dle osobní 
dohody, nebo smlouvy s obcí.

Kraj Vysočina ve smyslu 
Radonového programu ČR 
2010–2019 Akční plán nabízí pro 
občany bezplatný monitoring 
radonu s tím, že objednání a 

distribuci detektorů by zabezpečil 
kraj korespondenčním či jiným 
vhodným způsobem. Pokud máte 
zájem nechat si proměřit množství 
radonu ve vašem domě, např. v 

novostavbě, nebo po výměně oken, 
nebo jestli u Vás měření nikdy 
neprobíhalo, nahlašte se na 
obecním úřadě v Jezdovicích.
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Dne 27. 2. 2011 se uskutečnilo 
v Kulturním domě v Jezdovicích 
vítání dětí narozených v letech 
2008-2010. Vítání občánků patří 
mezi tradiční akce pořádané 
obecním úřadem Jezdovice. 
V tomto roce proběhlo vítání po 
třech letech a vítáno bylo celkem 
12 dětí narozených v naší obci. Ke 
slavnostnímu přivítání byli pozváni 
rodiče a rodinní příslušníci a tato 
malá slavnostní akce byla doplněna 
vystoupením dětí z naší obce, které 
pod vedením paní H.Hartlové 
připravily velmi pěkný a příjemný 
kulturní program naplněný 
básničkami a písničkami a jejichž 
vystoupení hudebně doprovodil pan 

Požár a paní Brázdová z Třeště. 
Místostarostka obce paní 
J.Vondráková přivítala přítomné 

rodiče a jejich děti a při jejím 
proslovu si mnozí uvědomili jejich 
novou životní roli, náplň, radosti a 
povinnosti, zejména odpovědnost 
za výchovu dítěte. Všichni rodiče 

obdrželi pro své děti malý dárek a 
finanční příspěvek na věcný dar, 
maminky obdržely od dětí po 
ukončení kulturního programu 
kytičku. Všichni rodiče nových 
občánků se podepsali do pamětní 
knihy obce, kde jsou všechna vítání 
dětí zaznamenávána, včetně 
fotografií. Obecní úřad Jezdovice 
přeje dětem pevné zdraví, hodně 
radosti a lásky a jejich rodičům 
hodně síly a trpělivosti při jejich 
výchově.

Tříkrálová sbírka se konala v lednu 
2011. V Třešti a okolních obcích 
koledníci celkem vykoledovali 
105.109,- Kč.
Z toho: (V závorce rok 2010)
Panenská Rozsička 5.693,- (2.642,-)
Bezděkov -              1.209,- (1.090,-)
Hodice -              12.080,- (12.933,-)
Růžená -               12.571,- (10.534-)
Čenkov -                3.270,-  (2.930,-)

JJeezzddoovviiccee  --                          44..446611,,--    ((11..222288,,--))
Salavice -               1.814,-  (2.549,-)
Třeštice -                5.235,-  (5.372,-)
Lovětín -                9.300,-  (8.851,-)
Třešť -                 49.557,- (42.247,-)
CCeellkkeemm::                        110055..110099,,--  ((9900..337766,,--))
Farní charita srdečně děkuje všem 
dárcům, koledníkům, vedoucím 
skupinek a příznivcům 
křesťanským Pán Bůh zaplať!
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ÚŘEDNÍ HODINY:

Každou středu

19:00 - 20:00

zimní období
(listopad - duben)

18:00 - 19:00




