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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
dnes sáhnu do jiného soudku. Tentokrát bych Vás rád informoval o své
účasti na 6. setkání Českého klubu olympioniků regionu severní Moravy, dne
4. listopadu t.r. Velmi si vážím pozvání na setkání s našimi sportovci,
olympioniky, kteří v nedávné minulosti získávali medaile, a to hlavně pro svoji
vlast a její dobré jméno, nikoliv pro peníze. Jsem velmi rád, že zde v Jistebníku,
v naší obřadní síni, byl v roce 2006 slavnostně položen základní kámen tohoto
klubu, do jehož čela za celou republiku byl zvolen veslař pan Oldřich
Svojanovský a za náš region skokan na lyžích pan Jiří Raška. Velký díl uznání
na založení patří Ing. Josefu Bučkovi, který má ke sportu velmi blízký vztah a
stal se od prvních krůčků klubu jeho velkým organizátorem a sponzorem.
Vážení spoluobčané, jistě není nutností nám pamětníkům připomínat
vynikající sportovní reprezentanty a vím, že i naše mládež, v případě zájmu, si
jména i úspěchy dokáže najít prostřednictvím internetu.
Možná Vás napadne otázka, proč vlastně ČKO vznikl.
Jak již výše uvádím, naší reprezentanti všechen talent, um a životní
aktivitu od mládí obětovali sportu. Nemohli si dovolit mít zaměstnání. Tak
tomu prostě bylo a oni veškerý čas a nasazení dali sportovní přípravě a
reprezentaci. Tak se stalo, že neměli příjem, ze kterého by bylo možné vypočítat
důchod. Nestěžovali si a nedomáhali se zlepšení své situace, která je mnohé
zavedla až na hranici chudoby. Snažili se pomáhat si navzájem, ale jistě
pochopíte, že tak nelze činit do nekonečna. Zjistili jsme, že situace mnohých
došla k bodu, který již lze nazvat chudobou.
Byli jsme tímto stavem otřeseni a umožnili jsme těmto „hrdinům“, aby
se setkali a jsme rádi, že se tak stalo u nás. Na zakládající sraz jich nepřijelo
hodně. Někteří nedoufali v úspěch, někteří se z důvodu hrdosti ještě plně
neodhodlali či nevěřili. Ale klub byl v Jistebníku založen. Postupně i ostatní
odkládali svůj stud a zkusili se připojit napřed nesměle, ale se stupňujícím se
odhodláním žádat o to, co jim náleží právem - o přilepšení na své základní
životní potřeby. K prvním vlaštovkám přibývali další a další.
V organizačním výboru pracují vynikající sportovci. Jako příklad uvedu
gymnastky, dámy: Adolfínu Táčovou a Věru Růžičkovou. Jsem šťasten, že jsem
mohl stát tváří v tvář takovým osobnostem jako jsou oštěpařka paní Dana
Zátopková, běžkyně paní Taťána Kocembová, pan Jiří Raška, mořeplavec pan
Richard Konkolski, který sice o nic nežádá, ale přijel z USA podpořit své
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někdejší kamarády. Jsem rád, že jsem si s nimi mohl potřást pravicí a prostě
pobýt v jejich milé společnosti.
Mohu Vás ujistit, vážení spoluobčané, že jsem byl ve společnosti velmi
prostých, ale obdivuhodných lidí. Vážím si toho, že se přestali bát hlásit se o to,
co jim právem náleží, to je „slušná existence“. Bohužel, zatím je vše ve fázi
„hlasu bez odezvy“. Zatím není politická vůle. Nejen politiky, ale NIKOHO
v naší zemi, by tento hlas neměl ponechat v klidu. Věřím, že čím více se bude o
problému hovořit hlavně v médiích, tím větší je naděje.
Naděje pomoci lidem, kteří byli ve svém čase pro mnohé z nás vzory
v odhodlání vyhrát a hlavně vzorně reprezentovat vlast. Ta vlast by na ně
neměla vzpomínat po smrti, ale umožnit jim důstojně žít.
Josef Voral, starosta
Fotografie z letošního 6. setkání Českého klubu olympioniků (ČKO)

Josef Voral – starosta obce Jistebník; Richard Konkolski a Mgr. Zdeňka Leščišinová – starostka Frenštátu p.R.
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Poděkování.
Zajisté jste mnozí sportovní fanoušci zaregistrovali, že o našem
prvoligovém futsalovém mužstvu CC Jistebník není slyšet. Bohužel Vám
musím sdělit, že pro nedostatek financí se mužstvo nemohlo přihlásit do letošní
ligy. Jen pro Vaši informaci sděluji, že náklady prvoligového mužstva činí více
než 1 milión korun. A to musí být skromní. Je mi toho opravdu líto, ale bohužel
jsou podporovány hlavně „jiné“ sporty.
A proto bych chtěl touto cestou poděkovat celému týmu CC Jistebník za
vzornou reprezentaci jména naší obce Jistebník a za vynikající výsledky,
kterých dosáhli za téměř dvacet let své existence. Mé poděkování patří nejen
hráčům, ale také trenérům a prezidentovi klubu panu ing. Martinu Pučokovi.
Josef Voral, starosta

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Mgr.Jaromír Sládeček/

Ze života školy
 1.září byl ve škole zahájen nový školní rok.Vzhledem k poklesu žáků
oproti loňskému školnímu roku ( k 1.9.2011 bylo ve škole zapsáno 120
žáků) musela být provedena změna organizace školy z osmitřídní na
sedmitřídní. Na 1.stupni ZŠ jsou tři třídy (samostatná třída je pouze pro
žáky 3.ročníku, společnou třídu mají žáci 1.a 2.ročníku a žáci 4.a
5.ročníku), na 2.stupni ZŠ jsou čtyři třídy.
 2.září byla zahájena výuka podle rozvrhu hodin.
 19.září v rámci sběrového dopoledne bylo nasbíráno celkem 4800 kg
papíru.
 22.září reprezentovali školu žáci 4.a 5.ročníku v soutěži „mladých
zoologů“ organizovanou ZOO Ostrava. Družstvo starších žáků navštívilo
ZOO Ostrava v rámci soutěže „Velká cena ZOO“ 9.listopadu.
 14.října byla pro žáky 4. a 5.ročníku v rámci dopravní výchovy
organizována praktická výuka na dopravním hřišti ZŠ A.Kučery
v Ostravě.
 18.října se žáci 1.- 4.ročníku zúčastnili exkurze do OZO Ostrava.
 18.října bylo ve škole organizováno „dýňové odpoledne“ pro žáky a
jejich rodiče.
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Peníze z evropského sociálního fondu
Škola začíná čerpat finanční prostředky z evropského sociálního fondu.
V rámci operačního programu „ Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byla
škole poskytnuta dotace ve výši 900.444,- Kč na neinvestiční výdaje. Peníze
škole pomohly k zakoupení nových učebnic pro žáky pro školní rok 2011/12.
Od 1.září škola využívá
část finančních prostředků na platy
pedagogických pracovníků. Jedná se o platbu 3 hodin výuky týdně v souladu
s podmínkami stanovenými MŠMTv.
Od října má každý pedagogický pracovník služební Notebook. Z fondu
budou ještě letos zakoupeny výukové programy pro PC učebnu. Do konce
letošního roku bude zakoupena a dána do provozu interaktivní tabule.
Proměna školní zahrady
Na přelomu prázdnin a počátku školního roku mění svou tvář školní
zahrada.
Větší část peněz na práce související s přeměnou školního pozemku
získala obec z dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního
prostředí. Zde je nutno poděkovat za iniciativu paní učitelce Evě Smolanové,
která se na zpracování podkladových materiálů k žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu Moravskoslezského kraje značnou mírou podílela. Poděkování
rovněž patří zřizovateli školy, zejména panu starostovi, který záměr školy ve
věci změny školní zahrady přijal, zajistil administrativní práce související
s žádostí o poskytnutí dotace a finanční účast obce na projektu.
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A máme tady opět podzim…

/Mgr. Iva Součková/

Takto to znělo na
pozvánkách, zvoucích na
tradiční akci „ Dlabání
dýně“ pořádané školou.
Vše začalo 18.10.2011
v odpoledních hodinách. Do
školy
přicházely
děti
v doprovodu svých rodičů,
ale i starší žáci školy. Každý
si nesl dýni různé velikosti,
barvy a byl vyzbrojen
nářadím, se kterým vyřezal,
dlabal, vykrajoval, řezal… prostě tvořil své malé umělecké dílko.
K zdárnému výsledku určitě napomohl připravený čaj i kávička.Svá
dokončená dílka v podobě kočiček, upírů, rozesmátých i vzteklých obličejů
vystavili na schodišti ve škole. Domů odcházeli spokojeni s vymalovaným
obrázkem a možná s dalším nápadem pro příští ročník.
Na druhý den ráno ve tmě, je čekaly rozsvícené dýně…
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Exkurze v OZO Ostrava

/Mgr. Eva Smolanová/

V úterý 18.10.2011 jela 1.- 4. třída na exkurzi do OZO Ostrava. Pro
všechny děti tam byl připraven program formou pohádky s názvem „Ozíci a
Skládkoobr“.
Během
výukového
programu se žáci seznámili
s jednotlivými
sběrnými
nádobami. K čemu slouží a
co do nich patří. Byl jim také
objasněn význam slova
RECYKLACE. Po celou
dobu programu s nimi byli
Ozíci
s názvem
např.
Papírák, Směsák, Skleňák,
Komposťák, Objemák….na
nich bylo vysvětlováno jak
důležité je třídit odpadky a to nejen doma.
Na konci 2,5 hodinového programu byly všechny děti odměněny malými
cenami za práci a spolupráci v družstvech. A domů odjížděli s myšlenkou, že
třídit odpad je cool, a to proto, aby si nadále užívali krásy přírody, tak jak ji
známe.
Co se dětem líbilo?
 písničky během pohádky
 soutěže ve skupinách
 pohádkový příběh Ozíků
 že se dají odpadky recyklovat
 a hlavně odměny

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

Letošní podzim nám splácí daň za příliš nevydařené léto. Pohledy do
zlatem zbarvené krajiny a teplé dušičkové dny, jsou pro nás velmi příjemné.
Vyzývají nás k toulkám přírodou nebo výletům do krásných míst a měst našeho
okolí.
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První podzimní výlet našich dětí z mateřské školy byl do Divadla loutek
v Ostravě, kde zhlédly pásmo pohádek ,,O pejskovi a kočičce“. Divadelní
představení i malá procházka Ostravou byly pro děti velkým zážitkem.
Také na vycházkách užíváme poslední hezké dny. Sbíráme podzimní
plody, z kterých vznikají ,,podzimáčci ,poddubáčci, ježci nebo bramborové
panenky.“ Uspořádali jsme také podzimní odpoledne s rodiči a dětmi, kteří
také svými výrobky a nápady vyzdobili interiéry naší mateřské školy. Každé
ráno děti vítají svítící dýně, které jsme vyráběli v rámci týdne nazvaného
,,Podzimní dílna.“ Děti připravené
dýně dlabaly, učitelky pomáhaly
s vyřezáváním.
I zimní měsíce chystají dětem překvapení např. v podobě ,,Mikulášské
nadílky“, kdy mikulášské dopoledne strávíme v mateřské škole formou her,
které pro nás připraví profesionální agentura. Dopoledne zakončíme
předáváním mikulášských balíčků. Také ,,Vánoční nadílka“ přispěje dětem
k vybavenosti tříd novými hračkami, stavebnicemi a didaktickými pomůckami.
V nejbližších týdnech chystáme výměnu podlahových krytin v horní
třídě mateřské školy v oddělení ,,Sluníček“. Bude vyměněn stávající koberec a
krytina z PVC. Třídu dovybavíme servírovacím nábytkem, který přispěje
k vyšší úrovni stravovacích návyků dětí.
Na zářijové schůzce rodičů se diskutovalo o vybavenosti školní zahrady.
Děkujeme za připomínky, návrhy i případnou pomoc rodičů. Vedení školy již
oslovilo zřizovatele školy, Obec Jistebník s prosbou o záštitu a pomoc při
realizaci celé akce. Z vlastní iniciativy jsme oslovili již několik firem , které
budou schopny zpracovat návrh projektu a rovněž zajistit potřebné financování
ať už z grantů či nadačních fondů.
Pro informovanost rodičů a spoluobčanů, Vás informujeme, že naše škola
má zřízeny internetové stránky, kde můžete sledovat aktuální dění v mateřské
škole, s odkazem na fotogalerii. Adresa stránek:
www.msjistebnik.websnadno.cz
http://jistebnickaskolka.rajce.net

ASH - DOM V ROCE 2011

/Věra Šustková/
- aneb něco málo o nás a pozvánka na Svatomartinský a Vánoční koncert
V roce 2011 měl ASH – DOM Jistebník 83 členů, z toho je 79 hudebníků
a 4 nehrající členové.
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Pod dirigentskou taktovkou Petra Habernala, Martina Maléře, Jana
Lubojackého
a Michala Holuba orchestr úspěšně vystupoval doma i v
zahraničí.
Jarní sezónu jsme tentokrát zahájili 25. – 27. března nahráváním CD
v Sanatoriích Klimkovice a při této příležitosti také koncertem s repertoárem
z nově připravovaného disku. Následoval tradiční Jarní koncert v Jistebníku,
pro který jsme tentokrát vybrali termín 17. dubna.
Naši hudebníci se svou hrou v Kopřivnici také podíleli na
Absolventském koncertě našeho nejmladšího dirigenta Michala Holuba, který
tímto úspěšně dokončil svá vysokoškolská studia. Blahopřejeme.
Přesto, že velká část našich členů v květnu zápasila na školách
s maturitami a státními závěrečnými zkouškami, vystupoval náš orchestr, i když
v „oslabení“, v Kłodawie (PL) a sklidil velký úspěch na místních oslavách
„Kvetoucí řepky.“
Velkou část naší přípravy zaujímaly zkoušky na blížící se zájezd na jih
Evropy. V době od 5.7. do 11.7. jsme vystupovali v rakouském
Obermarkersdorfu, kde jsme byli velmi vřele přijati. Následovala cesta do
slovinské Divače na oslavy Dne města. Oba hostitelské orchestry také přijaly
naše pozvání k účasti na Mezinárodním festivalu dechových orchestrů
Jistebník- Studénka 2013. Zároveň jsme také vystoupili v Parku Škocjanské
jame u příležitosti vzpomínkové oslavy k 120. výročí úmrtí Antona Hankeho,
rodáka z Bravantic. Ubytováni jsme byli v přímořském městě Isola, kde
publikum na promenádě ocenilo naše vystoupení spolu s mažoretkami „Petra“
ze Studénky.
Naše další spolupráce s mažoretkami „Panenky“ z Hranic se rozvinula
v podobě dvou zájezdů do Francie, a to ve dnech 10.- 14.6. a 29.7.–2.8. 2011.
Tradiční letní soustředění jsme již potřetí prožívali v Budišově nad
Budišovkou a v době od 17. 8. do 21. 8. jsme pilně nacvičovali na blížící se
Den obce Jistebník (27.8.2011) a soutěžní vystoupení na 15. ročníku
Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů, které se uskutečnilo 21. –
22.10.2011 v Ostravě, kde jsme se umístili ve vyšší kategorii ve stříbrném
pásmu.
Tak jako se v životě střídají se radost i smutek, zastihla nás uprostřed
září letošního roku (15. 9. 2011) smutná zpráva o úmrtí našeho nejstaršího člena
pana Vojtěcha Matějky, se kterým jsme se rozloučili spolu se všemi, kdo ho
měli rádi, ve Smuteční síni ve Studénce.
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Na nové víno už se těšíme od 16. září, kdy nás uvítal Ruda z Ostravy, co
by moderátor, na Vinobraní KD Akord v Ostravě-Zábřehu, a tak se nyní
intenzivně připravujeme na blížící se koncerty v Jistebníku a v Bílovci.
Proto si vás tímto dovolujeme pozvat na:
Svatomartinský koncert s novým vínem a křtem CD
dne 19. 11. 2011 v 15.30 h
v sále KD v Jistebníku.
Vstupné dobrovolné.
Moderovat budou Ivetta Vavrošová a Lukáš Pitucha.
V průběhu koncertu pokřtíme naše nové CD, které bude možné také zakoupit.
Samozřejmě nebude chybět nové víno z vinotéky „U Francka“
z Polanky n. Odrou.
Po ukončení koncertu následuje při dobrém víně za doprovodu
Gangsters of Swing Orchestra
TANEČNÍ ZÁBAVA pro všechny, kdo se nechystají brzy spát.
A další pozvánka je na koncert dechového orchestru Rozmarýnka
z Bílovce a ASH-DOM Jistebník j. h.:
Vánoční koncert dne 17. prosince 2011 v 17 h v sále KD v Bílovci.
Těšíme se na setkání s vámi, našimi stálými příznivci i novými posluchači.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

/Ing. Jindřich Vavroš/

Z činnosti Mysliveckého sdružení Jistebník
Myslivecké sdružení (MS) Jistebník je jednou ze známých a dlouhodobě
aktivních organizací obce. V současné době má 31 členů , z čehož je 22 členů
MS místních a 9 bydlících mimo obec. Stav členů MS zůstává v posledních
letech stejný, přičemž věkový průměr členské základny již dlouhodobě
převyšuje hranici 50 let. Rovněž výměra honitby (1363 ha), na které MS
vykonává právo myslivosti, se nemění. Ke své činnosti členové MS v současné
době využívají 9 lovecky upotřebitelných psů s předepsanými zkouškami. V
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nedávné době se nám podařilo úspěšně ukončit záměr o vyřešení vlastnických
práv k pozemkům spojených s myslivnou a jejím okolím, které společně
využíváme v řadě případů i s ostatními občany Jistebníku.
Charakter honitby a druhy zvěře, které se v v rámci katastru obce
vyskytují v podstatě předurčují zaměření myslivecké činnosti. Můžeme být
spokojeni se stavy srnčí zvěře, její četnost a chovná hodnota je na velmi dobré
úrovni. Kmenové stavy této zvěře se trvale pohybují v rozmezí 60 – 70 ks. U
zvěře drobné (tj. zvěře bažantí či zaječí) musíme konstatovat dlouhodobě
neutěšený stav s divokou populací této zvěře. Jejich kmenové stavy nejsou na
úrovních, které by nám dovolovaly tuto zvěř lovit. V podstatě se neprojevilo ani
každoroční vypouštění bažantích slepic či nedávné vypuštění 10 ks zajíců z jiné
oblasti , a to za účelem oživení krve. Výskyt této zvěře sice pozorujeme, avšak
ani zdaleka nedosahuje početní stavy z minulých let.
Pro zdejší honitbu je typický výskyt divokých kachen a poslední dobou i
výskyt divokých husí. O jejich počtu vždy rozhoduje počasí v období hnízdění a
líhnutí. Případné chladné počasí, či přímo povodeň, jak jsme již v nedávné
minulosti zažili, zničila velkou část snůšky z níže položených hnízd. Přestože se
stavy divokých kachen drží na zhruba stejné úrovni, snažíme se o jejich zvýšení
instalací budek pro vodní ptactvo.
Výskyt divokých husí má stoupající úroveň v počtu hnízdících párů i
vyvedených housat. Je potěšitelné, že si tento druh pernaté zvěře - husy velké našel na zdejší rybniční soustavě vhodné místo pro hnízdění. Například v roce
2010 a 2011 při jarním tahu divokých husí bylo možno sledovat v lokalitě
rybníka Bezruč mnohatisícové hejno této pernaté zvěře.
Co se týče dalších druhů lovné zvěře vyskytující se v katastru naší obce
nelze nevzpomenout výskyt černé zvěře (tzn. divokých prasat). Každoročně, a
to zejména v letních měsících,bylo možno tyto obyvatele našich polí pozorovat
a i případně ulovit.Bohužel s dostavbou nové dálnice byla její přirozená
migrace narušena a její výskyt je v současné době velmi sporadický.
Pokud byly zmíněny trvající neuspokojivé stavy s drobnou zvěří, nutno
uvést, že na této skutečnosti se významně podílí neúměrně vysoký stav
predátorů v naší honitbě, a to lišek a kun. Je pravdou, že plošnou vakcinací bylo
dosaženo utlumení výskytu vztekliny u volně žijící zvěře, zvláště lišek, ale na
druhou stranu jejich výskyt mnohonásobně stoupl. V součinnosti s výskytem
strak, šedivek, krkavců, jezevců , psíků mývalovitých pak není divu, že stavy
drobné zvěře jsou takové, jaké jsou. V této souvislosti stále platí snaha členů
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našeho MS (a to zejména odlovem) o snížení početních stavů škodné v naší
honitbě.
Negativní vliv na stavy drobné zvěře má rovněž velkoplošné
hospodaření. Tento způsob obdělávání půdy je však dlouhodobý, lány polí jsou
stejné a přesto v minulosti bylo bažantů a zajíců dostatek. Za stroji při orbě jsme
vídali velká hejna racků. Kde jsou dnes? Je pravdou, že pro ně ubylo hnízdících
ploch, ale hlavně nemají při orbě co sbírat. Čím menší je četnost výskytu
techniky na polích, tím účinnější jsou používané chemické přípravky
dlouhodobě likvidující vše, co dříve sloužilo jako potrava pro drobnou zvěř a
navíc nepříznivě působí na jejich reprodukční schopnost.
Nelze opomenout i další negativní vlivy a nejen na drobnou zvěř, jakými
jsou pohyb lidí s volně se pohybujícími psy a častý výskyt toulavých koček.
Také motorkáři, jezdci na koních i milovníci přírody, kteří se nepohybují po
cestách, ale po celé honitbě, bez ohledu na dobu hnízdění, či vyvádění mláďat,
svým chováním přírodě nepřispívají. Je zcela přirozené, že člověk žije
v součinnosti s přírodou, ale měl by se k ní chovat tak, aby jí neškodil.
Péče o zvěř a její životní prostředí je jednou z povinností myslivců.
Daleko více času členové MS věnují zajišťování chodu vlastního MS,
zajišťování krmiva a vlastnímu přikrmování zvěře v zimním období, údržbě
krmných zařízení a údržbě myslivny, než je doba strávená při lovu. Řada členů
MS se rovněž podílí na vlastním „životě“ obce, naopak se dá říci, že řada
občanů Jistebníku má přímý vliv na činnost MS. Jako vlastníci pozemků, na
kterých MS vykonává činnost , jsou také členy honebního společenstva a jejich
připomínky či poznatky jsou přenášeny do práce MS.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Něco málo z činnosti SDH …
V letošním roce opět Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku přihlásil oba
kolektivy „mladých hasičů“ do soutěže MSL (Moravskoslezské ligy) pro mladé
hasiče. Slavnostní vyhodnocení zúčastněných kolektivů této soutěže se konalo
dne 1. října 2011 v prostorách kulturního domu v Jistebníku, na kterém se sešlo
250 dětí s 50 vedoucími. Po připraveném programu následovalo vyhodnocení
kolektivů mladých hasičů.
Stupně vítězů obsadila tato družstva:
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Mladší žádi:

1. místo – LUČINA
2. místo – JISTEBNÍK
3. místo – OPRECHTICE

175 bodů
175 bodů
169 bodů

Starší žáci:

1. místo – OPRECHTICE
243 bodů
2. místo - JISTEBNÍK
240 bodů
3. místo – NOVÁ VES U FRÝDLANTU
229 bodů
Všem vítězům i zúčastněným blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
v další činnosti. Našim mladým hasičům děkujeme za dobrou reprezentaci SDH
i obce Jistebník.
V „Moravskoslezské lize“ dospělých již šest let soutěží družstvo žen.
Vyhodnocení bylo 29.10.2011 ve Větřkovicích u Vítkova. Rovněž ženy se
vyhouply na pomyslnou bednu a obsadily 3. místo – bronzovou příčku. Rovněž
jim děkujeme za reprezentaci a přejeme hodně dobrých soutěžních výsledků.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem
svým příznivcům z řad sponzorů, přátel, občanů a členů za celoroční přízeň,
dary a spolupráci. Tím jste nám pomohli uskutečnit akce pořádané v roce 2011.
Dále v závěru roku Vám všem jistebničtí hasiči přejí radostné a
spokojené prožití vánočních svátků, v roce 2012 pevné zdraví, hodně štěstí a
pohody v rodinném i osobním životě.

CHOVATELSKÁ ZPRÁVIČKA

/Marta Nesvadbová/

Český svaz chovatelů v Jistebníku na konci prázdnin uspořádal „Místní
výstavu mláďat králíků a drobného zvířectva“. Návštěvníci výstavy zhlédli
velký počet zvířat, připravena byla tombola a všichni hosté odcházeli spokojeni.
Poděkování patří sponzorům (zámečnictví Petr Frkal, kavárna OÁZA - Petr
Matěj, Chov ryb, spol. s r.o. Jistebník – p.Ladislav Schwaller, Obecní úřad
Jistebník, Zahradnické služby Jan Slavík, kteří naši akci podpořili. Následující
poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli a přispěli tak ke zdárnému
průběhu výstavy.
V podzimním období se chovatelé zúčastňují se svými chovy výstav
v našem okolí. Všem přejeme mnoho úspěchů. Dne 12. listopadu 2011 jsme
uspořádali „Společenský večírek“ ve vinárně kulturního domu.
Nastává měsíc prosinec a přichází nejkrásnější období v roce – adventní
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čas a Vánoce. Všem chovatelům, sponzorům a spoluobčanům přejeme příjemné
prožití svátků vánočních a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2012.

NAŠE ŽENY CVIČÍ

/Anna Juřinová/

Cvičení žen
V měsíci září 2011 bylo opět zahájeno pravidelné cvičení žen TJ
v tělocvičně základní školy. Scházíme se každé pondělí, cvičíme od 18 do 19
hodin pod vedením paní Šárky Vitochové. V hodinách používáme prvky
aerobiku, strečinku a používáme také různé cvičební nářadí. Je dobré naučit se
ovládat své tělo a upevnit si své zdraví a tím naplnit i odkaz sokola Tyrše: „Ve
zdravém těle, zdravý duch“. Součástí našeho cvičení jsou i pravidelné zimní a
jarní pochody po okolí Jistebníku a v Poodří.
Zveme všechny nové cvičenky do tělocvičny i na pochody. Naberete
nové síly, získáte dobrou náladu i nové kamarády.
Malé ohlédnutí za 14. světovou Gymnaestrádou – od 10. do 16.7.2011 ve
Švýcarském Lausanne za účasti 21 tisíc cvičenců z 54 zemí světa.
Čtyři roky uběhly jako voda a ČASPV (Česká asociace sportu pro
všechny) se zúčastnila světové Gymnaestrády. Česká republika do tohoto
sportovního dění vyslala 900 cvičenců a nadšenců, z toho za ČASPV cvičilo
350 žen a 90 mužů na skladbu „Prázdniny“ na písně Karla Gotta. Z okresu
Nový Jičín se tohoto sportovního svátku zúčastnilo 8 cvičenců a z tohoto počtu
jedna cvičenka z Jistebníku (paní Anna Juřinová).
Sportovní svátek byl slavnostně zahájen na olympijském stadionu
v Lausanne se všemi olympijskými ceremoniemi. Po celou dobu konání jsme
zhlédli vystoupení cvičenců a gymnastů z různých částí světa a byly to pro
všechny nezapomenutelné okamžiky. Navštívili jsme taky Muzeum
olympioniků, před kterým je umístěna socha Emila Zátopka. Švýcarsko je
nádherná země a to jsme poznali i my při volných chvílích, kdy se necvičilo,
jsme si mohli prohlédnout jejich kulturní a přírodní památky a plout na lodi po
Ženevském jezeře.
Po ukončení tohoto sportovního svátku a po návratu všech cvičenců
domů nebudeme zahálet. Budeme se připravovat na další cvičební setkání, a to
další se uskuteční za čtyři roky ve Finských Helsinkách.
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KAŠPÁRKOVO VEČERNÍ ČTENÍ

/Jana Majerová, knihovnice/

Již potřetí přišly děti se svými rodiči 18. října 2011 do obecní knihovny,
aby si vyslechly večerní čtení s Kašpárkem. Předčítalo se z Hrubínova Špalíčku
– pohádka O Smolíčkovi a dědečku Mecháčovi.
Děti pak kreslily co v pohádce slyšely, zazpívaly si za hudebního
doprovodu Aleny Myškové, seznámily se s novými loutkami - havranem a
Smolíčkem. Nakonec bylo podáno malé pohoštění. Byl to příjemný večer.
Účinkující: Jana Majerová-knihovnice, Tereza Slánská, Nikola Urbišová, Lada
Majerová, Alena Myšková.
Příští setkání v knihovně se uskuteční 20.12.2011 a bude to tentokráte
čtení z Knihy knih.

TANEČNÍ HODINY

/Mgr.Šárka Storzerová/

Kulturní komise v naší obci pořádá již druhý ročník tanečních pro straší a
pokročilé. Kurz tanečních vede taneční mistr Ing. Milan Kysučan s partnerkou.
Společně nás čeká celkem 10 lekcí, ve kterých bychom rádi procvičili taneční
kroky tanců polka, valčík, tango, cha-cha, walz, jive, rumba a country. Taneční
nyní navštěvuje celkem 17 párů. Kurz bude ukončen v prosinci závěrečnými
tanečními společně s rodinnými příslušníky.

JAK JSME LETOS VZPOMNĚLI NA SVÉ ZEMŘELÉ
/Danuše Lövyová/
Především každý sám, návštěvou hřbitovů, rozsvícením svíček,
květinovou výzdobou hrobů a tichým zamyšlením.
V našem kostele proběhly vzpomínkové bohoslužby.
1. listopadu uspořádala kulturní komise spolu s učitelkami naší školy
lampionový průvod k uctění památky zesnulých. Do průvodu přišlo 65 dětí
v doprovodu 60 dospělých a dali se na pochod akátovou alejí, zadem kolem
ranče p. Bujnocha ke hřbitovu, kde rozsvítili svíčky na hrobech členů rodiny a
blízkých známých. Ve škole měl být dětem vysvětlen význam této pozornosti
k zemřelým a na ozářeném hřbitově se mohly přesvědčit, že tento malý dík by
měl být zachován.
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2. listopadu se mohli občané zúčastnit tryzny ve smuteční síni, kde za
doprovodu hudby a slova bylo vzpomenuto zesnulých. Na stojáncích
ozdobených svíčkou a malou kytičkou byla uvedena jména zemřelých v tomto
roce.

NAŠI JUBILANTI

/Komise pro občanské záležitosti/

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Vlasta
Chlupsová
21.11.
86 let
Agáta
Adamčíková
21.11.
85 let
Ladislav
Hyneček
27.11.
85 let
Elena
Chromcová
16.11.
84 let
Ján
Zachar
25.11.
84 let
Božena
Kelnerová
13.11.
81 let
Vlasta
Číhalová
14.11.
81 let
Zdenka
Otisková
17.11.
81 let
Ladislava Jedličková
23.11.
80 let
Stanislav Ogieglo
30.11.
70 let
Jana
Folgová
06.11.
50 let
*
*
*
*
*
Jaroslav
Filipec
09.12.
81 let
Květuše
Matějová
11.12.
81 let
Karel
Muroň
11.12.
80 let
Bohuslav Ledvina
03.12.
75 let
Otakar
Vaněk
08.12.
75 let
Věra
Folgová
09.12.
75 let
Jan
Stehlík
25.12.
75 let
Jiřina
Grajová
02.12.
70 let
Miluše
Gabaĺová
13.12.
70 let
Věra
Sládečková
15.12.
60 let
Jan
Mihula
22.12.
60 let
Jiří
Horňáček
24.12.
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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Vítání občánků, setkání s jubilanty
V obřadní síni obecního úřadu se 26 . listopadu 2011 uskuteční letos již
druhá slavnost, na níž budou do svazku obce přijaty děti narozené ve druhé
polovině roku 2011.
Také jubilanti druhé poloviny roku 2011 budou pozváni na slavnostní
setkání do obřadní síně OÚ.
Děti s rodiči i jubilanti budou pozváni dopisem adresovaným právě jim.
Nenechejte si ujít pěknou chvíli setkání.

ZLATÁ

SVATBA

/Komise pro občanské záležitosti/

Srdečně blahopřejeme manželům
Boženě a Jozefu M I CH A L Í K O V Ý M ,
kteří dne 2. prosince 2011 oslaví 50 let
společného manželského života.
Do dalších společných let jim přejeme hodně
zdraví, štěstí a dobrou rodinnou i životní pohodu.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU OBCE

/OÚ/

Tradici Rozsvícení Vánočního stromu neporušíme ani letos.
Rada obce spolu s kulturní komisí připravují tuto akci na 2. prosince 2011
v 17 hodin před a v kulturním domě. Na programu bude hudba, zpěv, prodej
malých dárků, vánoční vazby, výstava panenek atd.
Přijďte se podívat, zakoupit a posedět. Srdečně zvou pořadatelé.
Výstava panenek
Máte doma panenku? Historickou, krojovanou, mimino, moderní, či
jakoukoliv jinou, případně kočárek, kolébku pro ni?
Zapůjčili byste ji pro výstavku pořádanou u příležitosti Rozsvícení
Vánočního stromu obce? Pak, prosíme, označte ji vašim jménem a odevzdejte
v době od 28.11. do 1.12. na obecní úřad, paní Aleně Myškové nebo Ladě
Majerové. Všem, kdo nám vyhoví, srdečně děkujeme. Panenky budou
opatrovány, pohlídány a navráceny.
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ŠTĚDROVEČERNÍ BOHOSLUŽBA

/kulturní komise/

Kulturní komise srdečně zve všechny občany, kteří mají chuť si společně
zazpívat vánoční koledy za doprovodu varhan, aby si zpěv přišli vyzkoušet po
tři adventní pátky 9.12., 16.12. a 23.12. vždy od 19 do 20 hodin v našem
kostele sv. Petra a Pavla. Zpěvem se odreagujeme od předvánočního shonu,
když si na kůru zazpíváme, a co jsme procvičili, předvedeme účastníkům
Štědrovečerní bohoslužby. Noty i texty budou k dispozici, zpívat budeme
koledy vesměs dobře známé.

MÚZIÁDA 2012

/kulturní komise/

Ač doba konání Múziády 2012 se zdá být ještě příliš vzdálená, přesto na
ni už nyní upozorňujeme. Zveme všechny děti a mládež, která je talentovaná
v jakémkoliv oboru (zpěv, hra na hudební nástroj, tanec, cvičení, recitace, …)
Přihlaste se co nejdříve, nejlépe u paní Jarmily Hurníkové na obecním
úřadě, že byste rádi vystoupili na jevišti našeho kulturního domu v dubnu 2012.
Už dnes se pořadatelé na vaše vystoupení těší.

SLOVO PRACOVNÍKŮ JISTEBNICKÉHO ZPRAVODAJE
/redakční rada/
Vážení spoluobčané,
s blížícím se obdobím Vánoc a konce roku 2011 se na Vás obracíme s díky za
váš zájem o naše obecní noviny a dopisovatelům za jejich příspěvky.
Oznamujeme, že na četná přání občanů i po dohodě Rady obce
s pracovníky zpravodaje nebudeme od příštího roku uvádět blahopřání
jubilantům ve stejném rozsahu jako dosud, ale jen k jubileím: 50, 60, 70, 75, 80,
85, 90 a dále každoročně. Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla mezi
jubilanty uváděna, mohou toto oznámit v předstihu v kanceláři obecního úřadu
nebo telefonicky  556 418 066. Rádi Vám vyhovíme.
Přejeme všem pěknou adventní i vánoční pohodu, dětem pak radost,
kterou přinese Mikuláš i tu, již najdou pod vánočním stromečkem.
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CO JSME MOHLI VIDĚT, SLYŠET, PROŽÍT

/red.rada/

…v nedávno minulém období roku 2011













Hasičskou soutěž
Pravidelná fotbalová utkání
Večerní čtení s Kašpárkem v knihovně
Koncert Jistebnické 13, která tentokráte vystoupila s téměř zcela novým
pěveckým a hudebním repertoárem
Pravidelná představení loutkového divadélka vždy druhou neděli v měsíci
Každou sobotu moštování v místní zahrádkářské moštárně
Pravidelná cvičení žen – vždy v pondělí v tělocvičně školy
Pravidelná cvičení jógy každou středu v tělocvičně ZŠ
Cvičení zumby – vždy ve čtvrtek a v neděli v 18.15 hod. v KD
Taneční pro starší a pokročilé
Uctění památky zesnulých
Výlov rybníka Bezruč

CO NÁS JEŠTĚ DO KONCE ROKU ČEKÁ








/red.rada/

Koncert velké dechové hudby a křest jejího CD – 19.11.2011
Rozsvícení Vánočního stromu obce – 2.12.2011
Ukončení tanečních hodin pro starší a pokročilé – 10.12.2011
Poslední představení loutkového divadélka – 11.12.2011
Čtení z Knihy knih v obecní knihovně – 20.12.2011
Nácvik koled na Štědrovečerní bohoslužbu v našem kostele
Štědrovečerní bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla

OBČANSKÉ PRŮKAZY

/Jarmila Hurníková/

Obecní úřad Jistebník informujeme občany o zavedení
elektronických občanských průkazů (e-OP).
Na základě rozhodnutí Ministerstva ČR a v rámci naplnění zákona č.
227/2009 Sb. a zákona č. 424/2010 Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit
vydávání nových typů občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a
občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým
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čipem (e-OP) od 1.1.2012. Vzhledem k tomu budou všechna pracoviště
systému upravena tak, aby bylo možné vydávat současně cestovní doklady i
občanské průkazy.
Z tohoto důvodu dojde k odstávce systému na vydávání cestovních
dokladů, a to ve dvou termínech:
17. – 18. listopadu 2011 a 23. – 31. prosince 2011
V těchto termínech nelze žádat o vydání nového cestovního dokladu (e-pas),
rovněž nelze již vyrobené cestovní doklady vydávat. Lze vydávat pouze
cestovní doklady typu „blesk“, jejichž platnost je pouze 6 měsíců a poplatek je
ve výši 1500,- Kč.
O vydání biometrických cestovních pasů (e-pasů) lze požádat v Bílovci
nejpozději do 19. prosince 2011. Poté bude systém odpojen a nový provoz
agendy e-pasů a e-OP bude obnoven v pondělí 2. ledna 2012.
Dále upozorňujeme, že v souvislosti s přechodem na výrobu nového typu
občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu
se strojově čitelnými údaji nejpozději:
- do 30. listopadu 2011 na Obecním úřadu Jistebník
- do 14. prosince 2011 na Městském úřadu Bílovec.
Upozorňujeme proto občany, že podávání žádostí o vydání OP na
Obecním úřadu Jistebník končí 30. listopadu 2011. Občané /zejména starší/,
kterým vyprší platnost občanský průkaz v průběhu ledna 2012, si mohou podat
žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do konce listopadu 2011 ještě
na Obecním úřadě v Jistebníku. Od 1.prosince 2011 již budou žádost podávat
na Městském úřadu v Bílovci.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti
do data
uvedeného v dokladu, pokud u občana nenastane nějaká změna.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE
Jak se připravit na topnou sezónu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a majitelé nemovitostí by se na
toto období měli náležitě připravit. Hasiči v Moravskoslezském kraji stále
častěji vyjíždějí k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně udržovaných
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komínech. Že nejde o plané varování, potvrzuje i statistika Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, kdy od
komínů vzniklo v 1. pololetí 2011 již 17 požárů. Hlavní příčinou bývá
zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí
z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola
technického stavu komína odborníky - kominíky. I sebemenší nečistoty
v komíně totiž mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé
žhnutí a následný požár nebo otravu osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Mnozí občané již zaregistrovali v médiích informaci, že od 1. ledna 2011
nabylo účinnosti nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Co se oproti minulosti nezmění, je povinnost nechat si pravidelně komín
vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát
ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po
skončení topné sezóny. Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná
paliva o výkonu do 50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná
paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze
provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli
provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu v případě, že se chystáte
připojit nový spotřebič nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění
vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění
případných nároků vůči pojišťovně.
V případě vzniku požáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s
rozvahou a bez paniky. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit
hasit plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími dvířky nebo ze
střechy do komína. Ale to pouze v případě, že by nemohlo dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby.
Šťastný a bezpečný závěr roku!
Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako v uplynulých
letech, tak i letos Vás chceme upozornit na některá nebezpečí, která na nás
číhají v posledním měsíci v roce.
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Toto období je ve znamení vánočních svátků a novoročních oslav a tak
snad v žádné domácnosti neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a
zábavná pyrotechnika. A právě již při pořizování výzdoby a pyrotechniky
bychom měli pamatovat na určitá pravidla bezpečnosti. Pokud jde o adventní
věnce, svícny nebo vánoční kytice, které jsou doplněny svíčkami dbát na to, aby
svíčky byly v dekoraci upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém
držáčku a dekorativní ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího
dohoření nedošlo k jejich vzplanutí. Dále si důkladně rozmyslet, kam si doma
dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka
a bezpečná vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu
neumisťovat do prostor nábytkových skříněk. Neodcházet od hořící svíčky na
svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době možnost
širokého výběru těchto výrobků v obchodních řetězcích, kamenných
prodejnách, stáncích a tržnicích. Při jejich nákupu bychom měli být obezřetní a
dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce, obal
nebyl poškozen a aby na obalu byla vyznačena třída nebezpečnosti.
Pyrotechnika je podle nebezpečnosti rozdělena do čtyř tříd.
 Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o
prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod.,
které lze volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
 Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze
osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných)
obchodech. Zde se řadí především rakety, petardy, minivýbušky,
dýmovnice a další. Jejich používání není povoleno v blízkosti nemocnic,
škol, ozdravoven, domovu důchodců atd.
 Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme
předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad.
Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
 Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a
k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž
schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti
s používáním zábavné pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se zraní
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desítky lidí, dochází k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů korun.
Nejčastější příčinou je používání neodborně podomácku vyrobené
pyrotechniky. Tohoto bychom se měli vyvarovat a raději si pořídit
pyrotechnické výrobky od profesionálních výrobců. Při manipulaci v žádném
případě nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod
vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do
nprap. Dagmar Benešová,
nového roku přejí hasiči.
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

OZNAMUJEME, INZERUJEME

/

Upozornění k podání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012
Upozorňujeme, že pokud došlo v roce 2011 ke změně okolností rozhodných pro
vyměření daně, mají vlastníci nemovitostí povinnost podat do 31. ledna 2012
daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012 ( §13a zákona č.338/1992 Sb., o
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). Změna okolností v tomto případě
znamená, že v průběhu roku 2011 došlo například ke koupi, prodeji, darování
nemovitostí (nebo jen jejich části), změna v osobě poplatníka, vydání stavebního
povolení či kolaudačního rozhodnutí.
Podnikatelé POZOR !!!
Dne 1.1.2012 nabývá účinností zákon č. 212/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
dani z nemovitostí“). Zákon nově upravuje zdanění zpevněných ploch sloužících
k podnikání, které jsou zpevněny stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné
konstrukce, nejsou však stavbou podle zákona o dani z nemovitostí. Zdanění se týká
zpevněných ploch sloužících k podnikání na pozemcích nebo jeho částech, které
jsou v katastru nemovitostí evidovány s druhem pozemku ostatní plocha nebo
zastavěná plocha a nádvoří.
Dne 1. 1. 2011 vstoupil v platnost zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Na základě § 250 daňového řádu
vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit pokutu, nepodá-li daňové
přiznání do 31. ledna aktuálního roku. Minimální výše pokuty činí 500,- Kč.

Úřední hodiny finančního úřadu: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.
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Odhady nemovitostí
Úřední a tržní odhady
 rodinných a bytových domů, bytů a nebytových prostor
 rekreačních a zahrádkářských chat, provozních objektů
 pozemků
pro
 řízení o dědictví
 darování a prodej nemovitostí

Darovací a kupní smlouvy nemovitostí
Kompletní servis pro zákazníky = již nemusíte nikam chodit, pouze
Vám přijde zápis o převodu nemovitosti
 odhad nemovitosti
 vyhotovení kupní nebo darovací smlouvy
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
Ing. Jaroslav Horník
742 82 Jistebník 450
 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz

AV KLIMATIZACE
Klimatizace, vzduchotechnika,
tepelná čerpadla, solární systémy
Prodej, montáž, servis, projekce, tepelný audit

více na www.avklimatizace.cz
Adam Vlček
742 82 Jistebník 61,  774 553 443

e-mail: AVklimatizace@seznam.cz

PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ
Jan Fárek – Jistebník
Servis, čištění, zálohy dat, poradenství
Tvorba a správa www stránek, grafické práce (vizitky aj.)
/  722 300 912

www.servis-jistebnik.cz
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Kadeřnictví Jana Habernalová
provozuje kadeřnické služby pouze na objednávku.

MOBIL: 737 436 035
Pevná linka: 552 303 727



GARÁŽOVÁ VRATA, ploty-pletivo
Vrata od 9.999,- Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
Provádíme i montáže.
Doprava materiálu PO CELÉ ČR. Při
nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.
Více na: www.KANCLIR.cz
Ostrava–Nová Bělá, Hrabovská 5/39,  722 550 000, 732 650 203

MONTÁŽE

ANTÉN

* rekonstukce anténních systémů
* dodávky a montáže satelitních systémů
* digitalizace televizního příjmu
* odrušování televizního příjmu
* výstavba anténních stožárů
 775 936 074 - Tomáš KOŽUŠNÍK

www.kvalitni-anteny.cz
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A CO NA KONEC . . .


Obracíme se s prosbou na občany, aby v době, kdy bude třeba odhrnovat
sníh, neparkovali na obecních komunikacích – odhrnutí sněhu by tak
bylo znemožněno.



Poslední úřední den na Obecním úřadu Jistebník v letošním roce bude
čtvrtek 22.prosince - od 7.30 do 14.30 hodin.
V roce 2012 začínáme úřadovat v pondělí 2. ledna.



Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2012.
Písemné příspěvky odevzdávejte nejpozději do STŘEDY 3.1. 2012.
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