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ŠKOLA VOLÁ
U

příležitosti

/Redakční rada zpravodaje/
zahájení

školního

roku

2011/2012

zdravíme všechny naše žáčky - školáčky MŠ, žáky ZŠ,
učitele, studenty, učně, správní zaměstnance a přejeme jim,
aby nový školní rok byl pro ně úspěšný.
úspěšný

Prázdniny uběhly jako voda a i v naší Základní škole T.G.
Masaryka v Jistebníku začal nový školní rok. Opět přicházejí radosti
i starosti spojené se školní docházkou a učením.
Zahájení proběhlo 1. žáří 2011 v 8 hodin za účasti hostů –
starosty obce, zástupců obecního úřadu a SRPŠ.
Do naší školy nastoupilo
nastoupi 120 žáků, z toho 10 prvňáčků.

SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
spoluobčané
dovolte, abych na počátku školního roku 2011/12, popřál všem žákům a
studentům vykročení správnou nohou, hodně úspěchů ve studiu a našim
učitelům
elům a Vám rodičům hodně trpělivosti a pevných nervů.
Rád bych Vás všechny přivítal zpět z dovolených. Doufám, že jste načerpali při
odpočinku hodně sil.
Chci Vás informovat o tom, čím se zabývala o prázdninách naše obec.
Věřte, že jsme vůbec nezaháleli.
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1. Práce
 pokračovala a v termínu byla dokončena výměna oken ZŠ TGM v části s
tělocvičnou a družinou
 na našem hřbitově byla provedena rekonstrukce chodníčků. Dále byla
provedena výsadba nové zeleně brigádnicemi z řad studentek pod
organizačním vedením paní Vlasty Krayzlové
 pokračují práce spojené s rekonstrukcí našeho obecního úřadu
 probíhá stavební řízení týkající se kanalizace

dokončuje se územní plán obce

byla zahájena přeměna zahrady naší ZŠ na „Naučnou a
pocitovou
stezku“ pro žáky
 ač nám počasí vždy nepřálo, udržovalo se za pomocí brigádníků studentů - vše, co bylo v obci potřeba. Za to si zaslouží naše poděkování.
 dokončují se rovněž nové internetové stránky naší obce a kromě úprav
se vkládají také zcela nové informace. Žádám proto všechny občany,
spolky, firmy a podnikatele, aby nám dodali své aktuální informace a
případně fotografie, které byste chtěli zveřejnit, či aspoň opravit.
2. Zábava :
 zdárně proběhl Festival Poodří Františka Lýska. Při této příležitosti
Mistr Miroslav Rybička za naší účasti odhalil své dílo - reliéf
Jistebnických zpěváčků z pískovce. Došlo tak k dokončení symbolu
naší návsi.
 proběhly oslavy TJ Jistebník při příležitosti 75 let vzniku TJ v Jistebníku
a 60 let od zahájení soutěžní činnosti jistebnické kopané.
 úspěšně proběhl již tradiční IV. ročníku hudebního festivalu „Pidifest“
 akce fotbalové "staré gardy" se rovněž povedla a měla úspěch
 naši chovatelé uspořádali svoji tradiční výstavu drobného zvířectva
 závěrečnou akcí na konci prázdnin byla 14. slavnost obce.
Děkuji všem organizátorům, vystupujícím a také Vám divákům či
posluchačům za Vaši ochotu při přípravě akcí a za Vaši účast.
Přeji Vám všem krásné Babí léto.
Váš Josef Voral, starosta
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STŘÍPKY A POSTŘEHY Z 8. ROČNÍKU FESTIVALU
POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
/Jiřina Matějová/
Závěrečný koncert festivalu v Jistebníku - 18. června 2011
Letošní festival byl spojený s velmi důležitou akcí, a to odhalením
sousoší Jistebnickým zpěváčkům. Už při prvním ročníku festivalu byla
vytvořena a umístěna busta Františka Lýska. Byl zhotoven sádrový model
sousoší Jistebnickým zpěváčkům. V roce 2004, při prvním ročníku festivalu,
byla pojmenována náves uprostřed naší malebné obce na náves Jistebnických
zpěváčků, aby všem občanům přiblížila založení dětského pěveckého sboru
Jistebničtí zpěváčci při tehdejší České obecné a měšťanské škole v roce
1929/30 Františkem Lýskem, učitelem jistebnické školy, později muzikologem,
sbormistrem, sběratelem lidových písní a profesorem brněnské univerzity. Pro
nezasvěcené, Jistebničtí zpěváčci byl první dětský sbor při české škole a měl
takové kvality, že koncertoval nejen v blízkém okolí, ale i živě v ostravském
rozhlasovém studiu i jinde/ Víděň, Praha- Pražský hrad, návštěva u pana
prezidenta T.G.Masaryka/.
Později se uskutečnily gramofonové nahrávky, dnes unikátní
gramofonové desky z třicátých let vlastní občan Jistebníka pan Antonín
Klapuch. Zakoupil je na aukci v Ostravě a pravidelně, na speciálním stojanu,
který sám vytvořil, je propůjčuje na festivalovou akci k výstavě. Dětský
pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci /JZ/ zpíval ve své době prvně vícehlasé písně,
nastudoval sbory od významných hudebníků/ Leoše Janáčka/ i svých
současníků /E. Suchoně/. A hlavně byl inspirací pro množství dětských
pěveckých sborů, které vznikaly v krajích českých i slovenských. Dodnes jsou
sbory, které se pravidelně zúčastňují našich i světových soutěží. Např. sbor
Permoník z Karviné, který diriguje profesorka Eva Šajnerová, žačka Fr. Lýska
z brněnské univerzity, v loňském roce vyhrál první místo ve světě. Soutěž se
konala v New Yorku.
Ovšem Jistebničtí zpěváčci byli první, to nelze přehlédnout. Právem
mohou být Jistebničané na tuto událost hrdi. Ještě jedna věc je důležitá. Totiž
v loňském roce získala obec grant Moravskoslezského kraje a finanční částku
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na dokončení sousoší JZ. Sousoší zrealizoval akademický sochař Miroslav
Rybička a díky obětavým spolupracovníkům ze stavební firmy v naší obci vše
bylo dotaženo do konce.
V sobotu 18. června 2011 při závěrečném koncertu Festivalu Poodří
Františka Lýska, který se konal v Jistebníku, jsme se mohli radovat s hosty –
zpěvačkami z původního souboru JZ: p. Marií Bergerovou z Polanky, p.Marií
Richterovou z Krásného Pole a p. Dagmar Foltovou ze Staré Vsi n. Ondřejnicí,
hosty z obcí Stará Ves nad Ondřejnicí, městské části Ostravy – Proskovic, dětmi
Františka Lýska, doc. PhDr. Květuši Lepilovou a Ing. arch. Lumírem Lýskem a
místními při slavnostním odhalení. Nyní je naše náves se vším, jak má být.
Název se snoubí se sousoším vytesaným v pískovci, svou čistotou a prostotou
připomíná historickou událost.
Dále slavnost pokračovala koncertem v sále KD. Zpívaly děti i dospělí,
aby nás naplnili radostí v písních lidových i současných. Poděkování patří všem
sbormistrům souborů a vystupujícím:
 Jeleně Starečkové za Dětský pěvecký sbor při Základní škole T. G.
Masaryka v Jistebníku,
 Michaele Glogarové se sborem Rarášek, přípravné oddělení sboru
Ondráček při ZUŠ Nový Jičín,
 Olze Blažkové se souborem Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava- Poruba,
 paní Janině Ptákové, vedoucí Smíšeného pěveckého souboru Baška,
 panu Slavomíru Válkovi, vedoucímu Souboru lidových písní a tanců
Javorník,
 panu Ladislavu Mariašovi, vedoucímu dechového souboru Jistebnická 13,
který nás hudbou zval k akci u pomníku i ke koncertu v KD od 14.30 h.
Závěrečnou píseň Ta naše písnička česká si zazpívali všichni přítomní
v sále.
Poděkování za zdařilý průběh festivalu patří všem organizátorům
jednotlivých obcí, jsou to členové Správní rady FPFL se svou ředitelkou paní
Eliškou Krejčíčkovou, která v letošním roce oslavila životní polokulatiny a 35
let od založení souboru Ondřejnica, což byla její srdeční záležitost, protože jej
před léty založila.
Festival se konal v Městské části Ostravy- Proskovicích, rodišti
Fr.Lýska, konání festivalu 29. a 30. 4. 2011.
V obci Stará Ves nad Ondřejnicí, kde sídlí folklorní soubor Ondřejnica a
žije aktivní život, konání festivalu 10.,11. a 17. 6. 2011.
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V obci Jistebník, místě založení Jistebnických zpěváčků, závěrečný
koncert
ert festivalu 18.6.2011.
Poděkování patří těm, kteří finančně podpořili FPFL: Moravskoslezský
kraj, všechny jmenované OÚ a Úřad Proskovice, Folklorní sdružení ČR.
Jistebničtí sponzoři: Dev Company, KB Blok, ISMM, restaurace Na
Obci, Radexstav s.r.o., restaurace
estaurace U Matěje, kavárna
avárna Oáza, Chov ryb Jistebník,
Hudební nástroje Mariašovi a Zámečnictví Pavel Mariaš.
Další sponzoři: Vítkovické slévárny, Zámecká restaurace S
Stará Ves
n.Ondřejnicí,, Pekařství Šeděnka, Betochem, Promet Grup, Palfrig Ostrava,
Povodí Odry, Juto, Unipol, i VV.
Mediální partneři: časopis Folklor, Český rozhlas, Zlaté stránky.CZ, OSA,
Radio Proglas, Česká televize-studio
televize studio Ostrava, NOE, Literární noviny, DTOA.
V současné době se připravuje 9.
9. ročník FPFL a už známe termín konání
příštího ročníku v obci Jistebníku, bude to 16. 6. 2012.
Je u konce 8. ročník festivalu, ať žije nový, příští.
Fotografie:

1) Dětský pěvecký sbor ZŠ TGM Jistebník
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Dětský sbor Rarášek-- ZUŠ Nový Jičín

Pěvecký soubor Gymnázia Olgy Havlové

Smíšený pěvecký sbor Baška

Soubor lidových tanců Javorník
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JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

/Jurečka, cvičitel/

Již třetím rokem mohou zájemci o cvičení v Jistebníku navštěvovat kurzy
jógy, pořádané v tělocvičně Základní školy T.G.Masaryka v Jistebníku. Cvičí se
podle systému „Jóga v denním životě“. Je to komplexní a vyvážený systém
tělesných, dechových, relaxačních, koncentračních a meditačních cvičení. Je
vhodný pro všechny věkové kategorie. Denní praxe jógy přináší zlepšení a
upevnění tělesného zdraví. Stává se prevencí proti stresu a vzniku civilizačních
nemocí. Termín „jóga“ znamená sjednocení. Jógové cviky uvádějí tělo, mysl a
vědomí do rovnováhy. Důraz se při cvičení klade na vnitřní prociťování
v souladu s dechem. Jednotlivé asany působí příznivě na celý nervový,
pohybový a oběhový systém. Dechová cvičení učí plně využívat dechovou
kapacitu, vedou ke zklidnění a projasnění mysli. Umění relaxace, jež nabýváme
v průběhu cvičení, se postupně přenáší i do běžného života. Meditační cvičení
pomáhá k navození duševní rovnováhy.
Cvičení bude dále pokračovat od 14. září. Lze navštívit i jednotlivé lekce.
Cvičí se každou středu od 18.00 do 19.30 hodin
v tělocvičně základní školy
Nezapomeňte si přinést karimatku a pohodlný cvičební úbor. Jste srdečně
zváni. Těším se na setkání se zájemci již v září.

Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Sbor dobrovolných hasičů se řídí plánem činnosti a pokyny vyššího
orgánu sdružení. Členové zásahové jednotky absolvovali již řadu školení a
výcviků pořádných v tomto roce. Družstvo mužů se rovněž zúčastnilo několika
soutěží a družstvo žen opět v tomto roce je přihlášeno do soutěže
Moravskoslezské ligy, ve které si nevede vůbec špatně. Ženy již obsadily 5 x
první místo, 3 x druhé místo a stále se pohybují při hodnocení na předních
místech. Věříme, že konečné hodnocení MSL bude velice dobré. Přejeme jim
hodně dalších dobrých soutěžních výsledků a děkujeme za reprezentaci našeho
sboru i obce.
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Výbor SDH se rovněž věnuje výchově mladé generace. Současný stav
mladých hasičů do 15 let činí 19 dětí, které pracují ve dvou kolektivech, a to:
„mladší žáci“ a „starší žáci“. V přípravce do 6 let máme jednoho chlapce.
Mladí hasiči se svými vedoucími navštívili HZS v Mošnově na letišti, kde
proběhla beseda, prohlídka prostor hasičské techniky s ukázkou použití.
V letošním roce byla opět vyhlášena Moravskoslezská liga pro mladé
hasiče. Náš sbor do této soutěže přihlásil oba kolektivy - družstvo mladších i
starších žáků. Při průběžném hodnocení MSL se obě družstva MH dostala do
vedení a figurují na prvních místech.
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku letos připravil XIV. ročník
soutěže zařazené do MSL pro kolektivy MH v požárním útoku, která se konala
na návsi Jistebnických zpěváčků. K tomuto klání se sjelo z blízkého okolí i
dalších okresů 39 kolektivů. V kategorii mladších žáků bojovalo o vítězství 17
družstev a v kategorii starších žáků 22 družstev. Na cvičišti byla dobrá nálada,
počasí nám přálo, soutěž proběhla v pohodě, ale hlavně bez úrazu.
Mladší žáci
časem 16,734 sek.
1. místo
Lučina
2. místo

Oprachtice

časem 17,268 sek.

3. místo

Trojanovice

časem 17,420 sek.

Chybička se vloudila a přes malé zaváhání se už zrátu nepodařilo dohnat
a družstvo mladších žáků Jistebníku skončilo časem 27,988 sek, na 11. místě,
což bylo pro ně zklamáním.
 Starší žáci
1. místo
Jistebník
časem 13,225 sek
2. místo

Paskov

časem 13,792 sek.

3. místo

Trojanovice

časem 14,714 sek

Je radost se dívat na zápolení těch nejmenších, jak si umí poradit
s požární technikou. Přejeme jim hodně dalších úspěchů a radosti z nich.
Pozvání
Jistebničtí hasiči zvou všechny občany, přátele a příznivce požárního
sportu na XXIII. ročník soutěže požárních družstev mužů a žen
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 MEMORIÁL JOSEFA KONEČNÉHO - kategorie muži
 O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE - kategorie ženy
Soutěž se uskuteční v sobotu 10. září 2011 na návsi Jistebnických
zpěváčků v Jistebníku. Zahájení je v 11.00 hodin. Soutěž proběhne za každého
počasí, po celou dobu soutěže je zajištěno občerstvení.
Na vaši hojnou účast se těší jistebničtí hasiči.

CHVÁLA CUKET

/Zdeněk Novotný/

Snadno vypěstujete – snadno uvaříte
Že na velikosti záleží nebo naopak nezáleží, jste již jistě slyšeli
mnohokrát, a to zejména v souvislostech, jež vhánějí dívkám, ale i některým
ženám do tváře ruměnec a mužům světácký výraz.
O co se však ve skutečnosti jedná? No přece o cukety. Úvodem nutno
uvést, že tvarem mohou být podlouhlé, polokulaté nebo kulaté. Barvu mohou
mít sytě zelenou, žíhanou (buďto zeleně-bílou nebo zeleně-žlutou) a žlutou.
Nyní k velikosti. Mini cukety (váha asi 30 dkg, délka do 30 cm) jsou křehké
s velmi jemnou chutí. Nemusíme z nich vydloubávat semínka ani je loupat. Dají
se z nich připravit chuťově skvělé a delikátní speciality. Zlatá střední cesta –
tyto cukety ještě nemají tuhou slupku, kterou by bylo třeba sloupnout. Můžeme
je krájet na plátky, kostičky či strouhat – jsou velmi chutné a možnosti, jak je
využít, jsou opravdu široké. Maxi váha – jinak to obří cukety - ve světě vůbec
neznají. Jsou českou raritou, která však v některých domácnostech nachází
využití. Musíme je sice loupat a zbavovat semínek, ale z jedné velké cukety
kromě jiných jídel je možno si udělat i zásobu povidel na celou zimu.
Jak cukety vypěstovat? Je to velmi jednoduché. Je možno ze semene
předpěstovat sazenici (raději 2, kdyby jedna nevzešla) nebo v zahradnictví
koupit a v půli května „po zmrzlých“ sazenici přesadit na záhon do mírně
vyhnojené jamky. Jedna rostlina za 2 – 3 měsíce vytvoří asi 6 – 15 plodů a
jejich velikost si každý pěstitel zvolí sám. Cuketa roste bez dalších zásahů sama
stejně jako dýně (tykev), jen plodů je více. Zalévat lze ke kořenům jen v období
mimořádného sucha. Letošní léto byl pravý opak zahrádkářské pohody a navíc
mimořádně velký výskyt slimáků způsobil i vyžírání květů rostlin a také i
okusování mladých plodů. Ale snad příští rok bude po této stránce příznivější.
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Dosavadní zkušenosti ukazují, že chemická ochrana není potřebná a rostliny
nepodléhají plísni jako např. okurky či rajčata.
Toto pojednání je nabídnuto k úvaze sice poněkud pozdě, ale stojí za to
ještě si nějaký výpěstek buďto koupit nebo vyžádat od souseda, vyzkoušet
vhodný recept a příští rok se zásobit sám.
A jaké jsou nejznámější recepty? Cuketa rozkrájená napříč či podél,
smažená v klasickém trojobalu, přírodní kořeněná grilovaná, strouhaná na
placičky či omelety, zelí, pyré, lečo, rolky, špízy, čatní, buchty, koláče,
chlebíček, bábovka, štrúdl, kompot, omáčky, hořčice, povidla, ale i cuketové
karbenátky či pečenáče.
Lze tedy připravit sladké dobroty, jak je milují ženy, pořádnou žranici jak
ji ocení muži a omáčky, které chutnají všem. /Zahrádkářské prameny/

VZPOMÍNKA NA BÁSNÍKA P.BEZRUČE

/Danuše Lövyová/

Petr Bezruč – vlastním jménem Vladimír Vašek – se narodil v Opavě
15.září 1867. Ze svého vztahu k rodnému Slezsku se vyznal ve sbírce básní
Slezské písně, v níž se stal zastáncem slezského lidu.
V době oslav svých 80. narozenin chtěl být ušetřen přemíry pozornosti,
což byla jedna z jeho charakteristických vlastností, proto se uchýlil do Košatky
a odtud do Jistebníku, kde se jeho průvodcem stal učitel Josef Vavrečka. Co o
setkání napsal, si můžete přečíst v knížce Čtení o Jistebníku.
Bezruč si pochvaloval procházky po loukách kolem Odry, v níž se občas
osvěžil a na kamenci si odpočinul. Svůj pobyt v Košatce, kde mu Vavrečkova
rodina poskytla ubytování, zhodnotil verši:
Košatka je jak děvucha
naša, líbezná a sladká,
nemožu ji zapomenout,
dost ta radost byla krátká.
Když se pak o deset let později dožil DEVADESÁTKY, Jistebničané mu
poslali gratulaci. A tu je jeho odpověď :
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Petr Bezruč zemřel 17. února 1958 v Kostelci na Hané ve věku
nedožitých 91 let.
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PLATÍ PRAVIDLO PRAVÉ RUKY

/Jana Čopová/

Jistě jste si všimli, že v Jistebníku nemáme, v převážné většině, vedlejší
silnice opatřeny dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“. Co to pro nás
znamená v případě, že není vyznačen ani tvar křižovatky a chybí i dopravní
značka „Hlavní pozemní komunikace“? V tom případě platí i v Jistebníku
pravidlo pravé ruky, takže přednost má vždy ten, kdo přijíždí zprava. Takže
nezáleží na tom, zda to je dítě na kole, automobil nebo motorka. A především
nezáleží na tom, která silnice je širší, nebo rovnější, což mnohé svádí k tomu, že
se domnívají, že jedou po hlavní a na přednost zprava nedbají.
Opravdu si vždy uvědomujeme, jak je to správně? Moje zkušenost je
jiná. Řidiči i cyklisté jedoucí např. po „Malé straně“, si často myslí, že jedou po
hlavní silnici. Ve skutečnosti se jedná o silnice stejného řádu, bez vyznačení
přednosti v jízdě, což znamená, že přednost v jízdě mají účastníci silničního
provozu přijíždějící zprava. Pak stačí, aby řidič , který má přednost, byl méně
předvídavý a budeme řešit následky nehody. A takových míst je v Jistebníku
více. Nejen“ Malá strana“, ale i „Osmička“, Bezručova osada a možná i jinde.
Ulice nemáme pojmenované, takže nebudu konkrétní.
Zkusme se proto projít, nebo projet a vysvětlit i svým dětem, jak se mají
na neoznačené křižovatce chovat. Věřím, že i ve škole, případně v mateřské
škole v rámci dopravní výchovy bude této problematice nadále věnována
dostatečná pozornost.

NAŠI JUBILANTI
Marie
Jarmila
Růžena
Anna
Gizela
Dobroslava
Stanislav
Josef
Radoslav
Jiří

Šimíková
Gelnarová
Mikesková
Davidová
Rácová
Šelongová
Mikula
Bučko
Klečka
Prnka

/Komise pro občanské záležitosti/
08.09.
09.09.
21.09.
20.09.
24.09.
05.09.
24.09.
02.09.
12.09.
15.09.

91 let
91 let
86 let
85 let
83 let
80 let
70 let
60 let
60 let
50 let
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Věra
Zdeněk
František
Veronika
Jiřina
Emilie
Zdeňka
Věra
Jiřina
Marie

Bužková
Bužek
Novák
Strašíková
Světlíková
Bahrová
Vitochová
Vágnerová
Fáreková
Šimčíková

25.10.
07.10.
17.10.
11.10.
11.10.
29.10.
03.10.
13.10.
12.10.
20.10.

87 let
83 let
82 let
81 let
80 let
70 let
60 let
60 let
50 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

ZLATÁ

SVATBA

/Komise pro občanské záležitosti/

Srdečně blahopřejeme manželům
Vlastě a Josefu V Á G N E R O V Ý M ,
kteří dne 1. července 2011 oslavili 50 let
společného manželského života.
Do dalších společných let jim přejeme hodně
zdraví, štěstí a dobrou rodinnou i životní pohodu.

*

*

*

*

*

Také další naši spoluobčané – manželé
Libuše a Adolf K O R P A S O V I
30. září 2011 oslaví 50 let od uzavření sňatku.
Blahopřejeme a do dalších let společného života přejeme
především zdraví, štěstí, spokojenost a vše dobré.
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CO V JISTEBNÍKU PŘIPRAVUJEME

/redakční rada /

září
- pravidelná fotbalová utkání
- XXIII. ročník soutěže požárních družstev - 10.9.2011 od 11 hod. na návsi
Jistebnických zpěváčků
- loutkové divadlo - každou druhou neděli v měsíci – v přísálí KD –
začínáme 11.9.2011 v 16 hod. pohádkou Boudo, budko…
- zasedání zastupitelstva obce – 26.09.2011 od 18 hod. v KD
- moštování ovoce v místní moštárně – zahájení oznámí obecní rozhlas a
plakátek v moštárně.
říjen
- 09.10.2011 – loutkové divadlo v přísálí KD v 16 hodin
- 15.10.2011 – kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad – tentokrát
na točně autobusu u nádraží ČD – od 8 do 12 hodin
listopad
- 2.11.2011 v 16 hod. vzpomínková tryzna k uctění památky zesnulých ve
smuteční obřadní síni
- 13.11.2011 – loutkové divadlo v přísálí KD v 16.00 hod.
- 19.11.2011 Svatomartinský koncert Dechového orchestru Jistebník spojený
s ochutnávkou vína – v kulturním domě
- Setkání s jubilanty a vítání občánků v obřadní síni
- Beseda s důchodci i se zájemci z řad občanů s posezením, občerstvením a
kulturním programem.
O přesných datech a hodině konání budou občané informováni plakáty a
obecním rozhlasem.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

JEZDECKÉ A CHOVATELSKÉ POTŘEBY

Vás zvou k návštěvě nově otevřené prodejny.
Nabízíme kompletní sortiment zboží pro jezdectví a běžné chovatelství
(hračky, výstroj, antiparazitní a hygienické prostředky, pamlsky).
Samozřejmostí jsou krmiva pro psy, kočky, koně, králíky, slepice a domácí
mazlíčky (odběr možný po pytlích, či na váhu!)
Na naší prodejně máme k dispozici internetové připojení, přes které lze online
vybírat z široké nabídky zboží našich dodavatelů.
Najdete nás na aderese:
Jistebník 271 (u nádraží), Nový Jičín
742 82
Tel. č.: 604750986
pesunaobchod@seznam.cz
Otevírací doba:
Pondělí
12:00 – 17:30
Úterý – pátek 09:00 – 17:30

Kv
Květiny
Jana Kuličková
2. května
kv
903, 742 13 Studénka 1
 723 519 119

Nabízíme:
Prodejní doba:
- řezané květiny
Pondělí : zavřeno
no
- hrnkové květiny
tiny
úterý:
9.00 – 17.00 hod.
- dekorace sušené
středa: 9.00 – 17.00 hod.
- vánoční
ní dekorace
čtvrtek: 9.00 – 17.00 hod
- zeminy,, hnojiva, semena
pátek:
9.00 – 17.00 hod.
- svatební servis
sobota: 7.30 – 10.00 hod.
- donášková služba květin
kv
neděle:
zavřeno
eno
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- dárkové poukázky
- růže stabilizované (vydrží 2 – 5 let jako čerstvé)

.

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garážová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na
míru. Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO

Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva,
kované ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv,
svařovaných panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáže sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. Široký výběr okrasných dřevin.
Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč

POKLÁDKA


ZÁMKOVÉ

DLAŽBY

chodníky, vjezdy, terasy, parkoviště, bazény
 pokládka obrub, palisád, žlabů
 výkopové práce a terénní úpravy
Rádi za Vámi přijedeme, poradíme, zaměříme,
zpracujeme cenovou nabídku

p.Petr Horvát  734 330 401,604 473 975
e-mail: Peteros666@email.cz
pe.fabianova@seznam.cz
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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
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Simona Zajícová
Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž, parafínové zábaly
Jistebník – budova Obecního úřadu

 739 033 055

www.manikurapedikura-jistebnik.webnode.cz

Koupím pozemek na stavbu rodinného domku
v lokalitě Jistebník 800 - 1000 m2
Kontakt:

 777 807 710

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

Instalatérské práce

Drobné stavební práce
 Poradenství v oblasti voda, topení a kanalizace




Pavel

Ogieglo

 +420 739 054 233
e-mail: pavel.ogi@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
 Poděkování patří všem spoluobčanům, kteří i letos dokázali organizovat
svůj čas tak, aby nemuseli sekačkami rušit nedělní klid v obci. Dík za tento
projev ohleduplnosti!
 Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční dne 26. září 2011 v 18 hodin
v přísálí kulturního domu.
 Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny v naší
obci 15. října 2011 – od 8 do 12 hodin na točně autobusu u nádraží ČD.
 Příští zpravodaj vyjde v druhé polovině listopadu.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 27. 10. 2011.
V posledním zpravodaji r. 2011 mají organizace možnost vyhodnotit svou
činnost, případně dobrou práci svých členů. Redakční rada se na Vaše
příspěvky těší /a zejména by ráda po dlouhém čase uvítala příspěvek o práci
Mysliveckého sdružení Jistebník/.
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