OBECNÍ
ZPRAVODAJ

3/2014
XXI. ročník/ neprodejné
MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

U S N E S E N Í č. 44
ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 6.3.2014

Rada obce schvaluje:
1. Účetní závěrku Mateřské školy Jakartovice, příspěvkové organizace za období 2013.
PRO: Rašová H., Hendrych J., Jančura V., Matyáš M. PROTI: 0 ZDŽEL SE: 0
2. Směrnici č. 1/2014 Směrnici o cestovních náhradách.
3. Uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor – extrovny v Obecním domě
v Deštném od 1.4.2014 na domu neurčitou, s měsíčním nájemným ve výši 400,-- Kč.
4. Finanční příspěvky na pořádání společenských akcí:
- MDŽ Deštné ……………………………………… 17.000,-- Kč
- MDŽ Jakartovice …………………………………. 15.000,-- Kč
- MDŽ Bohdanovice + Hořejší Kunčice …………… 15.000,-- Kč
- Vodění medvěda a Pochování basy Deštné ………. 16.000,-- Kč
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení:
1. Prodej pozemku parc.č. 930/2 ostatní plocha v k.ú. Deštné, za cenu 70,- Kč/m2.
2. Rozpočet obce Jakartovice na rok 2014.
3. Účetní závěrku obce Jakartovice za rok 2013.
4. Závěrečný účet obce Jakartovice za rok 2013.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU JAKARTOVICE
POPLATEK ZA ODPADY A PSY
Upozorňujeme všechny občany, že splatnost těchto poplatků končí 31. 3. 2014.
Ve středu 2. dubna 2014 bude probíhat firmou Technické služby Opava s.r.o.
čipování popelnic ve všech místních částech obce Jakartovice. Telefonní kontakt
na pracovníka, který bude čipování zajišťovat p. Granzer 773 211 696.
Opatřeny elektronickým čipem budou pouze popelnice, jejichž majitelé mají
řádně uhrazeny poplatky za ODPADY na rok 2014.
Vyzýváme občany, aby v tento den vystavili i ne zcela naplněné popelnice před
svůj dům.

ZASÍLÁNÍ ROZHLASOVÝCH HLÁŠENÍ E-MAILEM
Obecní úřad Jakartovice připravuje novou službu pro občany všech našich
místních částí obce – zasílání rozhlasových hlášení - informací e-mailem.
Žádáme všechny občany, kteří mají zájem o tuto službu, nechť e-mailem
zašlou žádost se souhlasem o zasílání rozhlasových zpráv (stačí jednou větou)
na adresu: obec@jakartovice.cz
O následujícím průběhu spuštění připravované služby Vás budeme informovat
v následujícím Obecním zpravodaji.

Letošní výlet pro děti s rodiči se uskuteční v sobotu 21. 6. 2014
a pojedeme do Moravského krasu na prohlídku Punkevních jeskyní
a propasti Macocha.
Abychom mohli objednat autobusy a vstupenky na lodičky,
potřebujeme předem znát účast.
Časy odjezdů ze všech obcí upřesníme v dubnovém Obecním zpravodaji.
Zájemci se mohou zapsat do seznamů, které budou k dispozici od 15.4.2014:
- na Obecním úřadě v Jakartovicích
- v obchodě se smíšeným zbožím u pí. Šimerové v Deštné
- v obchodě se smíšeným zbožím u pí. Šimíčkové v Bohdanovicích
b
- - v pohostinství u pí. Brunkové v Hořejších Kunčicích

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na zajímavou podívanou.

Kontroly a čištění komínů pro občany našich obcí je již zajištěno s kominíkem
p. Valchařem a bude probíhat v průběhu měsíce dubna a května 2013. Občané, kteří
mají zájem o tyto služby, nechť se přihlásí osobně nebo na tel. čísle Obecního úřadu
v Jakartovicích 553 666 128 do 15.4. 2014.

placená inzerce

Ing. Jaroslav Kynčl
geodetické práce
Nabízím práce v katastru nemovitostí
- vyhotovení všech typů geometrických plánů
- vytyčení hranic pozemků (vyznačení lomových bodů hranic podle údajů vedených v katastru
nemovitostí)

Nabízím práce při výstavbě
- zaměření polohopisu a výškopisu pro projektovou dokumentaci
- vytyčení prostorové polohy budoucí stavby dle projektové dokumentace

Dále nabízím činnosti předcházející i navazující na vyhotovení geometrického plánu:
- vyřízení žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
- sepsání např. kupní, směnné či darovací smlouvy pro zápis do katastru nemovitostí
- vyřízení zápisu do katastru nemovitostí
- u pozemků nezastavěných a bez trvalých ocenění pro daň z převodu nemovitosti

kontakt:
mobil: 732 180 492 (ve všední dny volejte po 16.00 hod.)
e-mail: Jaroslav.Kyncl@centrum.cz

25. dubna 2014 od 16 hodin v
areálu
v Jakartovicích

Postroj (trixie) CAT s vodítkem, semiš s výšiv.
22-36

SDH Bohdanovice vás srdečně zve
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
kde: Hasičská zbrojnice Bohdanovice
kdy: v pátek 11.4.2014
program: 8:00-15:00 Mateřská škola Jakartovice, Marianum Deštné
a pro všechny občany
Zajistili jsme pro vás občerstvení a zajímavou podívanou.
Přijděte mezi nás se svými dětmi. Ukážeme vám naši techniku,
naše vybavení, výjezd jednotky a naše hasičské zázemí.
Těšíme se na vás
www.bohdanovice.cz

KARNEVAL V OBECNÍM DOMĚ V JAKARTOVICÍCH
V sobotu 1.března 2014 ve 14.30
hodin se konal v Obecním domě
v Jakartovicích KARNEVAL pro
děti ze všech našich vesnic, přijeli
velcí i malí, babičky i dědečkové,
maminky i tatínkové. O zábavu se
postarali dva klauni, Kvído a Fído.
Děti i dospělí soutěžili, tančili, děti
se mohly nechat krásně namalovat,
dostaly dobrotky a tak nám všem
krásně a rychle odpoledne uteklo.
Karneval
organizovala
Obec
Jakartovice
spolu
s mateřskou
školou.
Přejeme všech krásné
a slunečné předjaří.

UDÁLOSTI VE ŠKOLCE V ÚNORU
KARNEVAL
Ve středu 12.2. k nám do školky přijeli dva klauni FIDO a KVIDO. Děti s nimi tančily,
zpívaly a společně strávily moc pěkné a veselé karnevalové dopoledne.

NÁVŠTĚVA ZE SVĚTA
18.února jsme přivítali vzácnou návštěvu – přijela se k nám podívat tři děvčata z dalekých
krajů. Jedna z Brazílie, druhá z Mexika a ta třetí z Thajska. Pobývají od září v Opavě, bydlí
v rodinách a chodí na gymnázium. Setkání zprostředkoval člen ROTARY organizace
pan Pécsi. S námi si děvčata zacvičila, zazpívala a šla na procházku. Děkujeme za pěkný
a nevšední zážitek.

Jakartovicích jsme vodili medvěda
Ozdobený vůz s muzikantem – harmonikářem, basou, medvěd, klaun a 25 seniorů
v rozličných maskách z Klubu Čtyřlístek, tak se nám podařilo obnovit tradici v naší obci.
Průvod vyšel od Obecního domu za vyhrávání harmonikáře, ozembuchu. Průvodu vévodili
ženich, nevěsta, muži s klobouky a metlami, kominík, zdravotnice, policajt a další krojovaní
účastníci včetně cikánek s kočárky, doprovod nám dělali mladí rodiče s dětmi.
Prošli jsme vesnici zdola nahoru, zastávka byla na obci, kde jsme paní starostku požádali
o povolení. Zastaveni a vlídně přijati jsme byli v mnoha domech, kde se povídalo, tancovalo,
zpívalo a pro masky měli všichni připraveno pohoštění sladké i slané, koblížky, vše výborné
a domácí.
Bylo trochu chladno a tak nechyběl frťánek, flaška na zahřátí, všem moc děkujeme za
všechny dary v jakékoliv podobě. A tak jsme se mohli vrátit zpět k obecnímu domu, kde již
na nás čekali ostatní senioři Klubu ze všech obcí a začala zábava při hře na harmoniku
a mandolínu, kde naši muži obdarovali ženy ke dni žen květinou.
Všem moc děkujeme za veškerou podporu a tím nám pomohli realizovat tuto velmi zdařilou
akci.

Setkání seniorů v měsíci dubnu ve středu 2. dubna 2014 ve 13.00 hodin přízemí
Obecního domu v Jakartovicích.
Téma měsíce: Doba půstu a velikonoc, vystavíme všechno, co s tímto předvelikonočním
časem souvisí a co vytvoříte.
V 15.00 hodin Vás všechny čeká překvapení.

Spolek Deštné pořádá

BLEŠÍ TRH V DEŠTNÉM
Máte doma nepotřebné věci? Chcete prodat, koupit, nebo vyměnit?

!! COKOLIV !!
KDE - OBECNÍ DŮM V DEŠTNÉM
KDY - 12.4.2014
ČAS - 10-17h
PŘÍPADNÉ DOTAZY - spolekdestne@seznam.cz

ROZPIS FOTBALOVÝCH TÝMŮ
TÝM FK JAKARTOVICE NA JARO 2014
MUŽI:
29.3.2014

JAKARTOVICE

- HNĚVOŠICE

SOBOTA

15.30

5.4.2014

JAKARTOVICE

- ŽIMROVICE

SOBOTA

15.30

12.4.2014

SKŘÍPOV

- JAKARTOVICE

SOBOTA

16.00

19.4.2014

JAKARTOVICE

- LITULTOVICE

SOBOTA

16.00

27.4.2014

D.BENEŠOV „B“

- JAKARTOVICE

NEDĚ
NEDĚLE

16.00

3.5.2014

JAKARTOVICE

- STĚBOŘICE

SOBOTA

16.30

10.5.2014

P. POLOM „B“

- JAKARTOVICE

SOBOTA

16.30

17.5.2014

JAKARTOVICE

- SLUŽOVICE

SOBOTA

17.00

24.5.2014

JAKARTOVICE

- VŘESINA

SOBOTA

17.00

1.6.2014

HRADEC n./Mor.

- JAKARTOVICE

NEDĚ
NEDĚLE

15.00

7.6.2014

KOBEŘICE
ICE „B“

- JAKARTOVICE

SOBOTA

17.00

14.6.2014

JAKARTOVICE

- M. HOŠTICE

SOBOTA

17.00

21.6.2014

SUCHÉ LAZCE

- JAKARTOVICE

SOBOTA

17.00

MLADŠÍ ŽÁCI 7+1:
12.4.2014

JAKARTOVICE

- BOLATICE

SOBOTA

13.00

20.4.2014

RADUŇ

- JAKARTOVICE

NEDĚ
NEDĚLE

15.00

26.4.2014

JAKARTOVICE

- SLAVKOV

SOBOTA

13.00

6.5.2014

SFC OPAVA „C“

- JAKARTOVICE

ÚTERÝ

17.00

10.5.2014

JAKARTOVICE

- SKŘÍPOV

SOBOTA

13.30

17.5.2014

JAKARTOVICE

- HNĚVOŠICE

SOBOTA

14.00

24.5.2014

STRAHOVICE

- JAKARTOVICE

SOBOTA

15.15

31.5.2014

KYLEŠOVICE

- JAKARTOVICE

SOBOTA

17.00

7.6.2014

JAKARTOVICE

- HLAVNICE

SOBOTA

14.00

Šťastné a veselé Velikonoce
Vám přeje
Obecní úřad Jakartovice

O zrušení drážní osobní dopravy na trati 314 Opava východ – Jakartovice
od 7. dubna 2014 a nahrazení těchto vlakových spojů autobusy rozhodlo
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 27.2.2014.

