JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
červen, červenec, srpen 2011

1

SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Váţení spoluobčané,
rád bych Vám poskytl aspoň stručné informace o dění v naší obci. Počasí
uţ umoţnilo zahájit i práce venku na různých opravách kanalizace apod.
Očekávají nás však i větší akce.
V ZŠ TGM se jedná o dokončení výměny oken, vybudování naučné
stezky na školní zahradě a vytvoření menšího parkoviště vedle školního hřiště.
Naučná stezka bude hrazena z větší části z dotace. U obecního úřadu se nám
definitivně rozpadl sokl, dlaţba a prosklené stěny jsou jiţ ve velmi špatném
stavu. I práce na těchto opravách jiţ byly zahájeny. Podle finančních moţností
bychom ještě rádi změnili vytápění budovy obecního úřadu z elektřiny na plyn.
Původní elektrické topení je jiţ jen těţce opravitelné a hlavně drahé. Změnou
vytápění předpokládáme více jak poloviční úsporu nákladů. Budou také
dokončeny chodníky na hřbitově, stavební povolení pro kanalizaci, územní plán
obce a bude rovněţ dokončena zástavbová studie lokality mezi ISMM a
akátovou alejí. Chodníkové těleso přes obec v letošním roce pokračovat nebude,
protoţe dotační tituly na tyto akce nebyly kvůli úsporám vůbec vypsány. Snad
tedy příští rok. Čekají nás také opravy výtluků na místních komunikacích a
pokud to půjde také oprava povrchu na dvou místech, která jsou ve velmi
špatném stavu. Ale vše je samozřejmě odvislé od příjmů obce. Zatím nás stát
krátí kaţdý měsíc o cca 10 %, a to není málo (dnes je to uţ téměř 1 mil. korun).
Po změně sazeb DPH to bude bohuţel ještě horší. Nebudou-li příjmy, nemohou
být ani výdaje.
Rád bych Vás také seznámil s podivnými nápady Ministerstva vnitra ČR,
které začíná uvaţovat o zrušení menších matrik. Zúčastil jsem se jednání, kde se
tato věc projednávala. Mé argumenty, kterými jsem bránil menší obce, byly
velmi silné. Doufám a věřím, ţe vše dobře dopadne. Zrušením, a to nejen naší
matriky, by stát nic neušetřil, protoţe by musel přispívat zase někde jinde. Na
okřídlená slova, ţe úřady budou občanovi blíţe, se podle potřeby zapomíná a
stává se to stále častěji. Jediné, čím se tyto nesmyslné nápady dají vysvětlit je,
ţe MV a jeho úředníci nemají co dělat, anebo je to cílená snaha o likvidaci
menších obcí. Museli jsme pořídit CZECH Point, který je provázán i s matrikou.
K tomu hromadu techniky a různých, ne zrovna levných, programů. Většina
těchto věcí musela být hrazena z prostředků obce a najednou by byly k ničemu?
Vyjma Czech Pointu stát nepřispěl ani korunou. I datové schránky, které byly
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pro nás zřízeny ze zákona, nám zvedly náklady, protoţe většina dokladů se pak
musí sloţitě převádět do papírové podoby.
Musím Vás také upozornit na velmi nebezpečné nápady naší mládeţe.
Doufám, ţe se to týká jen jedinců, kteří nedomýšlejí následky svého chování.
Ve čtvrtek 19.5.2011, těsně po poledni, někdo na akátové aleji natáhl přes cestu
mezi dva akáty pevnou silonovou šicí nit, a aby to stálo za to, tak hned
několikrát. Samozřejmě se o to zranil jeden náš spoluobčan. Jenţe konec mohl
být daleko horší. Pomyšlení, ţe této cesty vyuţívají hojně děti, dospělí i naši
starší spoluobčané s horším zrakem na kolech a podobně mě nemůţe ponechat
v klidu. Taková nit několikanásobně zesílená a umístěná ve výši krku Vás můţe
i zabít. A to by nemělo ponechat v klidu ani Vás.
Důrazně Vás, všechny rodiče ţádám, abyste neodkladně promluvili se
svými dětmi a poučili je, co je dobré a co uţ je za hranicí přestupku, či trestného
činu. Ta mládeţ, která to připravila, si to asi vůbec neuvědomila, ale mohli zabít
kohokoliv z nás, nebo někoho ze svých rodičů či sourozenců.
V závěrečném měsíci školního roku si dovoluji nejprve popřát našim
dětem k jejich svátku, všem studentům a ţákům úspěšný závěr školního roku
a krásné prázdniny.
Všem spoluobčanům přeji slunečné léto, příjemnou dovolenou a vţdy
šťastný návrat domů.
Váš starosta

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček/

V pondělí 9.května byl organizován autobusový zájezd ţáků 8.a 9.třídy do
Polska. V dopoledních hodinách účastníci zájezdu (celkem nás bylo 45)
navštívili město Bielsko-Biała, v odpoledních hodinách koncentrační tábory z
2.světové války v Osvětimi Auschwitz I a Birkenau (Březinka).
Ředitelství školy touto cestou děkuje svému zřizovateli, zejména panu
Josefu Voralovi, starostovi obce, za umoţnění realizace tohoto zájezdu.
Návštěvu Osvětimi nejstaršími ţáky škola organizuje v intervalu dvou let.
Finanční úhradu této akce zabezpečuje obec Jistebník.
Informace pro cizí strávníky ŠJ při ZŠ TGM Jistebník
Provoz školní jídelny o prázdninách bude přerušen
v době od 11. července do 19. srpna 2011.
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Pětiboj Martiny Sáblíkové
Naše škola se zapojila do Pětiboje s Martinou Sáblíkovou pořádaného
společností ČEZ. Ţáci pilně trénují dané disciplíny (skok z místa do dálky, běh
na 120m, hod na koš a hod na čtverec, dribling na čas mezi kuţely, šplh o tyči a
skoky přes lavičky), snaţí se o co nejlepší výkony a vyučující poctivě měří a
zapisují výsledky. Nejlepší sportovci získají za své výkony diplomy a medaile a
škola můţe získat hodnotné ceny, např. interaktivní tabuli. Tak nám drţte
palce!!

Vítězové ve sportovních disciplinách školní olympiády pořádané 25.května
Atletický trojboj
1.třída
Michal Křepelka
2.a 3.třída chlapci
Tomáš Fiala
2.a 3.třída děvčata
Kateřina Martínková
4.a 5.třída chlapci
Jaroslav Tilscher
4.a 5.třída děvčata
Denisa Paskerová
6.a 7.třída chlapci
Filip Biener
6.a 7.třída děvčata
Eva Honusová
8.a 9.třída chlapci
Tomáš Mariaš
8.a 9.třída děvčata
Adéla Štandlová
Jízda zručnosti na jízdních kolech
4. a 5.třída
6. – 8.třída

Michal Kovalčík
Jana Máchová

Závody na koloběţkách
1.třída
2. a 3.třída

Michal Křepelka
Mario Cavalcante

Štafetový běh - vítězné druţstvo ve sloţení :
Eliška Štandlová, Jakub Zegzulka,Matěj Vitoch, Viktorie Wojciková
Matěj Rada, Eva Honusová, Martin Šidík, Pavel Fuchs, Denisa Tilscherová
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Ve středu 1. června 2011 děti Základní školy T. G. Masaryka Jistebník
absolvují v rámci Mezinárodního dne dětí trasu „Říší Sněhurky a sedmi
trpaslíků“.
Na kaţdém stanovišti splní třídní kolektivy
úkoly, které pro ně „trpaslíci“ a jejich hospodyňka
nachystala. Projdeme po hrázích místních rybníků,
které pro ţáky budou zpřístupněny, a okoukneme i
vodníka, který rybníky neustále bedlivě střeţí.
Věříme, ţe nám bude přát počasí. Kýchal,
Prófa, Šmudla, Stydlín, Rejpal a jejich další
kamarádi v čele se Sněhurkou se uţ na všechny
zúčastněné těší.
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Deváťáci
Bylo prvního září 2002 a patnáct malých prvňáčků nastupovalo do první
třídy, kde se pod vedením paní učitelky Jany Majerové naučili číst, psát a
počítat. Byli jsme to my, letošní deváťáci. Není nás sice 15, ale 17, a to z toho
důvodu, ţe 3 lidé odešli a 5 lidí přistoupilo.
Ve druhé třídě nás učila paní učitelka Iva Součková, ve 3., 4., a 5. zase
paní učitelka Šárka Vítová, která nás pečlivě připravovala na druhý stupeň.
Nakonec jsme 30. 6. 2006 dostali vysvědčení, kterým se nám otevřely dveře do
druhého stupně. Naší třídní paní učitelkou se stala Hana Sýkorová, dneska uţ
paní Begovská. Tři roky nás učila občanskou výchovu a matematiku. Všechny
čtyři roky dějepis. Jezdila s námi na výlety a exkurze, řešila třídní záleţitostijak dobré, tak i ty špatné.
Dneska jsme uţ přijati na střední školy, a za to vděčíme všem kantorům
na této škole. Někteří byli oblíbení, jiní uţ méně, ale všichni se nám snaţili
předat informace, které se nám budou hodit jak na střední škole, tak i v ţivotě.
Za to jim všem děkujeme. Především naší třídní paní učitelce.
Ve škole jsme zaţili mnoho pěkných, ale i méně pěkných chvil. Budeme
na ně vzpomínat. A na co konkrétně z těch pěkných si přečtěte níţe.
Barbora Báhrová - na spoluţáky a výlety.
Eliška Báhrová - na provokování učitelů a legraci.
Kateřina Hasalová - na lyţařský výcvik a výlety.
Kristýna Höppová - na lyţařský výcvik, spoluţáky a hlášky od Danka.
Andrea Krayzlová - na spoluţáky a jak jsme blbli o přestávkách.
Lenka Křepelková - na spoluţáky, přestávky a nejlepší poznámky.
,,Otlouká spoluţáka pravítkem. ´´
,,Honí kamaráda na WC. “
Lenka Ogieglová - na spoluţáky a legraci o přestávkách.
Nikola Slívková - na hlášky od Zdeni a Barči.
Denisa Tilscherová - na drby a hry o přestávkách.
Michaela Vavrošová - na spoluţáky, nezapomenutelné přestávky, hlášky,…
Prostě na celých 9 let.
Karolína Vítová - na opisování úkolů a spoluţáky.
Jakub Dustor - na přestávky a vtipné poznámky.
Jiří Grussmann - na spoluţáky a hry o přestávkách.
Zdeněk Halata - na spoluţáky, přestávky a výlety.
Filip Jašo - na TV a výchovu ke zdraví s paní zástupkyní.
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Daniel Štibrocha - na pana ředitele a jeho hlášky.
,,Ty slonice, odmocnina ze 144 není 13! “
,,Na kterou horu vystoupil praotec Čech? “ ,,Na Sněţku.
„No to by si děda pěkně máknul.“
Ladislav Ţidek - bitky o přestávkách s gumovým pravítkem.
zaznamenala Kristýna Höppová

KONCENTRAČNÍ TÁBOR Osvětim a Březinka /Kristýna Höppová/
Na rozkaz Heinricha Himmlera z 27. dubna 1940 byl v bývalých
kasárnách polské armády zaloţen koncentrační tábor Osvětim (německy
Auschwitz). Velitelem tábora byl jmenován Rudolf Höss, který
při norimberských procesech uvedl, ţe zde zemřelo více neţ 3 miliony lidí.
Prvními vězni byli Poláci. Další početnou skupinou lidí byli sovětští váleční
zajatci, Romové a Ţidé, kterých v táboře zahynulo nejvíce. V letech 1941-1942
vznikl tři kilometry vzdálený tábor Březinka (něm. Birkenau), který byl daleko
větší. Zabíral plochu o rozloze 1,2 km2.
Dne 9. 5. 2011 jsme jeli (8. a 9. třída) na zájezd do těchto dvou
koncentračních táborů. Předtím jsme se stavili v polském městě Bialsko-Biala.
Prohlídka začínala ve 14 hodin. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny. Nás (9.
třída) provázela starší paní, která mluvila česky, ale s polským přízvukem.
Začínali jsme v Auschwitzu.
Nejprve nám řekla základní informace a potom jsme vešli hlavní bránou,
kterou před 71 lety procházely miliony lidí, ze kterých přeţilo jen velmi málo.
Většina budov v Auschwitzu je postavená z červených cihel a těch budov je
opravdu hodně. V některých jsme se byli podívat. Byly v nich vystaveny
fotografie lidí, muţů, ţen i dětí, kteří byli jen kost a kůţe (a to doslova) a
pracovali v otřesných podmínkách. V dalších budovách byly místnosti, ve
kterých jsme viděli zabavené kufry popsané jmény svých majitelů, které
zabíraly obrovskou místnost. Ve stejně velké místnosti byly boty (překvapilo
mě, jak se podobaly těm dnešním, co nosíme), v další zase lidské vlasy. To byl
asi nejhorší okamţik. Dozorci vězně stříhali a později dělali z těch vlasů lana,
koberce a jiné věci. Z jednoho takového koberce byl odebrán vzorek a zjistilo
se, ţe obsahuje velké mnoţství plynu, kterým byli lidé v plynových komorách
zabíjeni. V té místnosti byl jen zlomek vlasů, celkem se jich zabavilo několik
tun. Většina byla tmavých, jen občas se našel blonďatý vlas. V dalších
místnostech se nacházely různé věci, které si lidé s sebou přivezli. Například
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hrnce, modlitební věci, břitvy, brýle, kartáčky na zuby, krémy, hračky atd. Na
třídění těchto věcí bylo vyčleněné komando asi 2000 vězňů, ale stejně nestačili
věci třídit. Třídili hlavně cenné věci, jako byly šperky a peníze. Denně se prý
vyváţelo několik pytlů zlatých zubů. V jedné z budov bylo ukázáno, na jakých
postelích lidé spali, kde se myli, co jedli a byly zde vyvěšeny i fotografie
konkrétních lidí se jmény, daty příjezdu a daty úmrtí. Uţ to nebyla jen čísla, ale
konkrétní tváře.
Poté co jsme prošli tyto budovy, šli jsme do krematoria a plynové
komory. Ta byla v podzemí. Neomítnuté zdi, vlhko, zima, tma a nad námi jen
několik otvorů, kterým se sypal jedovatý cyklon B. Vedle byly udělány repliky
spalovacích pecí (skutečné se nedochovaly). Spalovat těla mělo za úkol
Sonderkommando. Tito vězni byli často nuceni do pece dát člena své rodiny,
coţ se samozřejmě podepsalo na jejich psychice. Pak jsme prošli venku kolem
,,nemocnice´´, kterou vězni nazývali předsíň před krematoriem. Byli zde lidé
nemocní hlavně z důvodu hladu a otřesné hygieny. K jídlu dostávali jen kus
chleba a nechutnou polévku. Trpěli nedostatkem kalorií, bílkovin a vitamínů.
Jedna z ţen takhle zhubla o 50 kilo (při příjezdu váţila 75 kilo a zemřela s 25
kily). Dále se tady na lidech prováděly různé experimenty a mladí němečtí
doktoři se učili operovat vězně bez narkózy. Vedle nemocnice byly další budovy
a místa, kde se prováděly další otřesné popravy. Ke konci prohlídky Auschwitzu
jsme došli k placu, kde se provádělo ranní a večerní sčítání vězňů. To ranní šlo
velice rychle, ale večerní se protahovalo na několik hodin za kaţdého počasí
(mráz, déšť, vedra). Rekord byl 19 hodin. Vedle tábora byl dům Rudolfa Hösse,
kterého nakonec hned vedle oběsili (nařízení Norimberského soudu).
Po hodině a půl jsme se autobusem přepravili do Birkenau. Přímo do
tábora vedly koleje, po kterých byli lidé přiváţeni v nacpaných vlacích bez
vody, jídla a toalety. V zimě lidé umrzali, v létě se dusili. Mnoho z nich uţ jen
transport nepřeţilo, protoţe cestovali z ciziny (i z Řecka nebo Finska) několik
dní. V Birkenau jsme procházeli dvěma budovami. Tyto byly ze dřeva. V jedné
byly toalety a sprchy. Ovšem 90 sprch a 66 záchodů pro 4000 lidí nestačilo.
Vykoupat se bylo něco vzácného, jedna paní, která přeţila, vyprávěla, ţe se
vykoupala po čtyřech měsících. V zimě se dalo umýt sněhem, ale v létě, kdyţ
byli od prachu a potu se myli třeba vodou, kterou měli na pití. Záchody byly jen
kruhy v betonovém poklopu nad jámou, která často přetékala, protoţe
kanalizace, která byla navrţena byla sice velice moderní, ale z důvodu
nedostatku vody nefungovala. Splašky odklízelo komando lidí, kteří měli
jedinou výhodu. Dozorci se k nim nepřibliţovali blíţ neţ na 5 metrů. Zato ale
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museli jít takhle spát bez umytí. Lidé měli na vykonání potřeby čas pouze pět
sekund, kdyţ měl dozorce dobrou náladu, počítal do deseti, ale i tak to bylo
velice málo.
V další spali vězni na postelích o něco větších neţ manţelské postele, ale
spalo jich tam osm. Topilo se v peci, ale protoţe stěny budov byly jen ze dřeva,
podlaha byla jen udusaná hlína a o těsnění nemohla být řeč, vězni často umrzali.
Naopak v létě se tam nedalo dýchat. Celkem se v Birkenau nacházelo asi 300
budov, ale většinu Němci spálili, kdyţ se blíţila Rudá armáda. Důkazem toho
jsou jen kamenné komíny. V zadní části Birkenau se nacházelo 5 krematorií, ale
ta jsou taky zničena. Stojí tam jen zříceniny a památník všem obětem.
Konec prohlídky byl v 17:45, domů jsme dojeli v osm hodin.
Tento zájezd se nám zapsal hluboko do paměti. I kdyţ to bylo
příšerné, myslím si, ţe kaţdý člověk by měl tohle místo navštívit, aby si
uvědomil, ţe se má krásně, a aby nedopustil, aby se tohle někdy opakovalo.

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

/Jiřina Matějová /

Pozvánka na koncert
Srdečně zveme všechny na závěrečný koncert 8. ročníku Festivalu Poodří
Františka Lýska, který se bude konat na návsi Jistebnických zpěváčků a
v kulturním domě v Jistebníku, v sobotu 18. června 2011 od 15.00 hodin.
Program závěrečného koncertu 8. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska:
 Odhalení sousoší Jistebničtí zpěváčci ak. sochaře p. Rybičky
 Dětský pěvecký sbor při ZŠ TGM Jistebník
 Rarášek, přípravné oddělení novojičínského sboru Ondrášek
 Pěvecký sbor Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba
 Lašský pěvecký sbor Baška
 Soubor lidových písní a tanců Javorník, Nový Jičín, o.s.
 Spoluúčast: Jistebnická třináctka
Výstava: Práce ţáků MŠ Jistebník a ţáků ZUŠ Bílovec
Poodří - můj kraj – fotosoutěţ dětí
Jistebničtí zpěváčci – foto z archivu
Ukončení a závěr festivalu
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STOPAMI JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ

/Jiřina Matějová/

V rámci konání 8. ročníku FPFL se konal v sobotu 16. dubna 2011 za
krásného slunného počasí v překrásné jarní přírodě čerstvě probuzené po deštích
a velmi chladných dnech 2. ročník pochodu Stopami Jistebnických zpěváčků.
Sraz účastníků byl v 10 hodin a krátce na to se mohlo vyjít ze všech stanovišť:
z Jistebníku od OÁZY, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí od Zámku a v Proskovicích
od školy. Před jedenáctou se Jistebničané setkali se Starovjáky v Košatce u
mostu přes Lubinu a hned na to i s ostatními Proskovjáky. Celkem 27. Někteří
se vydali i na kolech, projeli si trasu dvakráte.
Na pochodu se sešli nejmladší šestiletý Matěj ze Staré Vsi s maminkou a
babičkou, desetiletá Anička s maminkou z Jistebníku a nejstarší
osmašedesátiletá také z Jistebníku, ostatní vyplnili věkový průměr nad 40 let.
Občerstvili jsme se v restauraci U Matěje ve Staré Bělé a v závěru
v OÁZE v Jistebníku. Není nad to pokochat se po dlouhé zimě sotva probuzenou
jarní přírodou s jasnou zelení čerstvého osení na polích i trávy na lukách. Širé
koberce ţlutých orsejí jarních, bílých sasanek hajních či lila řeřichy a ve stínu
stromů v luţních lesích medvědího česneku.
Okénko do minulosti. Někteří se zajímali, jak to bylo s dětmi, které
navštěvovaly pěvecký krouţek u pana učitele Františka Lýska v jistebnické
škole více neţ před osmdesáti lety. A odpověď zněla. Chodili pěšky, právě
z těch obcí, kterými jsme procházeli, ale i z dalších v okolí. Bylo jich na 10 i
více. Děti českých rodičů, kteří chtěli, aby jejich děti se učily v české škole
v Jistebníku, sotva dostavěné v roce 1930. Mysleli jsme cestou na ty školáky,
kteří ve třicátých letech minulého století pěšinkami, cestičkami se ubírali
k jistebnické škole a mnohdy v pozdních hodinách se vraceli domů ze
zájezdového vystoupení sboru Jistebničtí zpěváčci. Zpívali v Ostravě, Zlíně,
Brně, Vídni i v Praze, kdyţ byli pozváni k panu prezidentovi T.G.Masarykovi a
přivítáni ve Španělském sále Praţského hradu.
Všem se letošní ročník pochodu líbil a slíbili jsme si, ţe snad ve zdraví se
sejdeme i v příštím roce na 3. ročníku Stopami Jistebnických zpěváčků. Uţ víme
termín! Bude to 22. dubna 2012.
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OSLAVY VZNIKU TJ V OBCI JISTEBNÍK

/Jiří Veselý/

Uţ v minulém čísle Jistebnického zpravodaje jsme obecně avizovali, ţe si
v letošním roce Tělovýchovná jednota Jistebník připomíná dvě pro ni významná
výročí:
- 75 let vzniku Tělovýchovné jednoty v obci Jistebník a
- 60 let od zahájení soutěžní činnosti jistebnické kopané.
Protoţe se jiţ v průběhu května trochu upřesnil program těchto oslav,
které budou probíhat v sobotu 18.6.2011 v celém areálu TJ, chtěli bychom jen
upozornit, ţe zahájení celodenní akce proběhne jiţ v 9,00 hod., přičemţ
slavnostní zahájení za přítomnosti pozvaných vzácných hostů se uskuteční ve
12,30 hod. Předpokládané ukončení sportovní části akce bude cca v 17,00 hod.
Plynule pak bude od 18,30 hod. na malém hřišti na oslavy navazovat
4.ročník hudebního festivalu „PIDIFEST Jistebník“.
V průběhu celé akce se přes den uskuteční na venkovních plochách i další
doprovodný sportovní program (gymnastika, maţoretky, disco dance), včetně
plánované autogramiády některých známých sportovců.
Protoţe vše se ale neustále vyvíjí a změny mohou ještě nastat, budou naši
občané o přesném časovém programu informování na plakátech k oslavám TJ.

PIDIFEST 2011

/Bohumil Folta /

Váţení hudební přátelé,
rok se s rokem sešel a je tady další, uţ IV.ročník hudebního festivalu
“PIDIFEST Jistebník”. Datum tohoto kulturního záţitku, který se bude
tradičně odehrávat na malém hřišti v areálu TJ, je stanoven na 18.6.2011 a vše
začne v 18,30 hod. Volně se tak v podvečer naváţe na celodenní sportovní
oslavy konané TJ Jistebník.
Protoţe se PIDIFEST za své tříleté působení stal určitým pojmem na
české festivalové hudební scéně, došlo k určité změně. Začaly nás tentokrát
oslovovat hudební skupiny samotné, a to prostřednictvím svých manaţerů,
kapelníků, fanoušků i samotných hudebníků. Proto jsme měli pro letošní rok na
výběr výrazně větší mnoţství kapel, neţ na jaké jsme dosud byli zvyklí. O to byl
tento výběr pro nás náročnější a sloţitější, protoţe koho vybrat a koho ne, kdyţ
v dnešní době i začínající kapely jsou na velice slušné instrumentální úrovni,
nemluvě o jejich nástrojovém vybavení. Dobrých kapel je na české scéně
momentálně dostatek a i přes doznívající krizi nejen ţe hudebních festivalů
neubývá, ale naopak jejich počet roste.
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Rok 2011 není výběrem kapel jednoţánrový, tak jak tomu bylo minulé
ročníky. Bude to tentokrát směs různých hudeních stylů (rock-alternative,
circus-punk-rock, acoustic-rock, rock-progressive, alternative-experimental),
končit se však letos bude stále oblíbeným hard rockem.
Po sloţitém výběru, poslouchání, naslouchání a absolvování několika
koncertů jsme pro Vás vybrali následující hudební uskupení (včetně jejich
krátkého představení) :
OUTSIDERS www.outsiders.cz
Ostravská rocková skupina Outsiders existuje od roku 2002. Hudebníci
vlastním nákladem vydali zatím čtyři alba. To poslední se jmenuje Out Of Sight
a vyšlo v prosinci 2007. Počátky se nesou ve stylu taneční hudby-tu však časem
vyměnili za rock inspirovaný britskou scénou a začali vystupovat ţivě.
Současná sestava:
Kiki - zpěv, flétna; Tom - klavír, kytara; Happy - baskytara, klávesy; Barča housle, kytara; Mike - bicí; Iva - mistr zvuku.
2002 – 2006: V této době se Outsideři hledají. Začalo to taneční hudbou
skládanou na počítači a skončilo touhou hrát rockovou muziku.
2007: Ke trojici Tom (klavír, kytara), Happy (baskytara, klávesy) a Mike (bicí)
se přidává Kiki (zpěv, flétna). Společně vydávají čtvrté CD Out Of Sight.
2008: Velmi dobrodruţný rok! Sestava se rozrůstá o zvukařku Ivu a houslistku
& kytaristku Barču. Hrají na několika sálových a klubových akcích v Ostravě a
v Dobrém ránu s ČT i poprvé před kamerami. V hudebním časopise Rock & Pop
se objevuje kladná recenze na album Out Of Sight a klip na titulní píseň boduje
v rubrice Výtah na Óčku.
2009: Hrají po klubech, poznávájí spoustu skvělých kapel a vysílají do světa
klip Interred In Time.
2011: Plán zní - koncerty a příprava nové desky!
CURLIES http://bandzone.cz/curlies
Sestava:
Marek Bláha - kytara, zpěv; Michal Straka - skotské dudy, kytara, vokály;
Michal Matoušek - basa, vokály; Lukáš Let - bicí, vokály.
Za zakladatele Curlies by se dalo povaţovat trio Michal Straka (kytara,
zpěv), Marek Bláha (sólová kytara) a Linh Vu Manh (basa). Počáteční snaţení
se datuje na konec roku 2006. Uţ od začátku se kapela potýkala s velkým
problémem - nevyhovujícími bubeníky. Aţ teprve ten třetí začal s kapelou hrát
naplno. Tomáš Kříţ přišel do kapely na začátku roku 2007 a v březnu kapela
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odehrála svůj první koncert. Velký ohlas fungoval jako hnací motor a kapela
tvořila dál.
Neţ se ale Curlies stačili pořádně rozjet, oznamuje Marek, ţe o
prázdninách (2007) odjíţdí na rok do USA. Ještě před odjezdem tedy kapela
plánuje natočit své první demo. To se bohuţel točí uţ bez bubeníka Tomáše,
kterého na CD nahrávkách zastupuje Marek. Demo bylo za dva dny natočeno a
rozlučkovým koncertem Na Slamníku, kde na bicí zastoupil Vašek Miškovský
(STOOL) se Marek na rok loučí s kapelou.
Zbylé duo Michal a Linh ovšem nezahálí a záhy po Markově odletu
přichází do kapely nový bubeník Adam Kořený. Kapela redukuje stávající
skladby tak, aby byly jen pro jednu kytaru a pokračuje ve skládání nových písní.
V červnu 2008 přilétá čtvrtý člen. Sólový kytarista Marek. Kapela se rozjíţdí
naplno. Skládají se nové písně a brzy přichází comebackový koncert, který jen
startuje šňůru koncertů, která trvá aţ do jara. Důleţitou změnou je, ţe Michal
přináší do kapely další nástroj – skotské dudy. V průběhu této etapy se Curlies
shodli na tom, ţe by bylo dobré zpečetit své dosavadní snaţení, a tak na začátku
července 2008 usedají Adam s Markem do vlastnoručně zprovozněného studia a
začínají točit bicí pro album. Natáčení se neobchází bez problémů, které
pramení hlavně z neochoty Linha, který nenatáčí basu a kapela tak zůstává na
mrtvém bodě. CD je nakonec natočeno. Dostává název „V Kostce“, neboť je na
něm to nejlepší z dosavadní tvorby - 12.12.2009 je představeno na křestu
v klubu Bunkr na Smíchově.
Záhy po uvedení CD oznamuje Linh svůj odchod z kapely. I přes neshody
kapela dál koncertuje aţ do léta, kdy Linh definitivně odchází. Na konci léta
přichází nový basák - Michal Matoušek. Dalším úskalím, které kapela řeší, je
post zpěváka, neboť chápe zpěv jako svou nejslabší stránku. Ani po usilovném
hledání Curlies nenacházejí toho pravého, a tak se mikrofonu naplno ujímá
Marek. Jelikoţ jeho pěvecké kvality zdaleka nedosahují představ kapely, začíná
spolu s Michalem (Strakou) chodit na hodiny zpěvu.
V této chvíli kapela dokončuje svůj nový repertoár a připravuje se na start
nové sňůry koncertů. V zimně Curlies plánují natočit singl a klip.
FILIP M www.filipm.cz
Skupina Filip M. začala fungovat na konci roku 2000. Zpěvačka Jitka
Andrašková a kytarista Tom Rybola jako zakládající členové tehdy dali
dohromady nejen autorský základ repertoáru, ale také našli další muzikanty bubeníka Davida Savkoviče, basistu Petra Tomeška a druhého kytaristu Vojtu
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Šňupárka. První koncert na sebe nenechal dlouho čekat, odehrál se v březnu
2001 v ostravském klubu Hudební Bazar.
Jitka měla v té době za sebou folkové začátky se skupinou Proč ne ( vítěz
Porty v roce 1994), ale také zkušenosti jako vokalistka skupin BUTY (hudba k
filmu „Jízda“, desky „Ppoommaalluu“, „Rastakayakwanna“ a koncertní šňůry k
těmto deskám, a to nejen po klubové scéně, ale i velkých halách), Mňága a
Ţďorp („Ryzí zlato“, „Bajkonur“, „Chceš mě - chci tě“, „Nic sloţitýho“, „Na
stanici polární“). Později se o její hlas přihlásil i Richard Krajčo s kapelou
Kryštof a natočili spolu nezapomenutelné „Ţeny“. V kapele Filip M. spojila
Jitka své textařské nadání s hudební energií ostatních členů kapely a vznikl
"chytrý poprock" kombinovaný s jejím osobitým výrazem.
V roce 2002 došlo v kapele k malé personální změně - po odchodu basisty
se ke skupině přidal Maťo Slavík (Robson, Hot Wassermann, Srpen). V této
obsadě se na svět dostalo v roce 2004 debutové CD s názvem "K princeznám
se (ne)čuchá" natočené v ostravském studiu Citron v produkci Petra Slezáka.
Pod stejnou značkou přišlo na svět i CD druhé "Mezi nebem a nebem", kde se
poprvé objevuje jako bonus pět akusticky zpracovaných skladeb.
Filip M. pokřtili druhou desku v klubu Fabric v dubnu 2009. Přestoţe ji nahrává
ještě bubeník David Savkovič, na křtu uţ se objevuje za bicími nástroji nový
člen Jiří Krhut (Kuličky štěstí). Autorsky se na obou deskách podíleli i další
členové kapely - Toma Rybola, Vojta Šňupárek a Maťo Slavík.
Členové skupiny Filip M. do roku 2010 odehráli nesčetně koncertů po
celé republice a nechyběly ani festivaly jako Rock For People, Colours of
Ostrava, Hrachovka a další. Skupina má na kontě několik klipů, které rotovaly
na hudební stanici Óčko, v ČT a online je můţete vidět na webových stránkách
kapely. Část klipů vznikla ve spolupráci s fotografem Richardem Rajdusem a
poslední klip „Hračky“ pak s ČT a reţisérem Davidem Martinkem.
CD "Mezi nebem a nebem" bylo předzvěstí toho, co se s kapelou stalo během
roku 2010 - rockové elektrické kytary se rozhodla vyměnit za kytary akustické a
písně přearanţovala do komornější polohy, která nejen Jitce, ale celé skupině
nesmírně sluší. Na scéně se také objevuje poslední chybějící článek-talentovaný
klávesista Pavel Sotoniak, který se k Filip M. připojil na konci roku 2009.
Nyní tedy Filip M. vystupují ve sloţení Jitka Andrašková - zpěv, Tom
Rybola - kytara, Vojta Šňupárek - kytara, Pavel Sotoniak - klávesy, Maťo
Slavík - baskytara, Jiří Krhut - bicí.
Filip M. aktuálně připravují premiéru filmového dokumentu „Filip M. v
českém Abbey Road”, který zachycuje záznam koncertu kapely v legendárním
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Studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava (reţie David Martinek). „Filip M. v českém
Abbey Road„ vychází na DVD a zároveň jako nová live deska kapely.
BLACK ROLL http://www.blackroll.cz
Skupina Black Roll je vítězem jedné z největších soutěţí kapel u nás Boom Cup 2010. Vznikla na podzim roku 2009 a zaloţil ji profesionální
kytarista Adam Malík spolu s bubeníkem Honzou Šusterem a basákem
Tomášem Tylečkem. V půlce února 2010 byla kapela nucena vyměnit bubeníka
z osobních důvodů, a to za Patrika Sase, který v červnu 2010 kapelu opustil z
důvodu zahraničních studií v USA. Na jeho místo se opět vrátil do kapely
bubeník Honza Šuster. V půlce dubna, po několika malých konkurzech na post
zpěváka, nastoupil do kapely vynikající zpěvák Tomáš Hradil, který v průběhu
své kariéry nazpíval vokály na mnoha CD našim známým zpěvákům - např.
Alešovi Brichtovi, Danu Bártovi, kapele Arakain, Citron, Doga, Miloši Dodo
Doleţalovi, Martě Kubišové, Věře Špinarové, atd. V této sestavě natočili své
první DEMO CD. V červnu 2010 se vrátil do kapely bubeník Honza Šuster. Na
podzim roku 2010 dostali pozvání k mediální spolupráci rádia FAJN ROCK
MUSIC, kde se objevili v Rádiovém týdeníku a lednovém dílu TV
ROCKPARÁDY, která je vysílána i na TV PUBLIC, kde soutěţili s klipem
Riders, který zatím postoupil do dalšího kola. Dále byli pozváni do pořadu
Harenda v Českém rozhlase Ostrava, a to do pořadu Rockle v Českém rozhlase
Olomouc. Kapela hraje vlastní skladby ve stylu progresivního rocku. Všechnu
hudbu píše Adam Malík a texty textařka Gabriela Chudašová.
GERDA BLANK http://bandzone.cz/gerdablank
Ţánr: emotive / experimental / garage / rock
Jediná zahraniční kapela (členové pocházejí z Nového Zélandu) a také hrající v
nejmenším obsazení.
Členové:
Rhys Braddock - vokály, kytara, basa, bicí, perkuse, klávesy, syntetizátory,
kovy, varhany; Stuart Mills - bicí, perkuse, vokály.
Gerda Blank je jméno ţeny zastřelené při pokusu dostat se přes
Berlínskou zeď a také stejnojmenný projekt Rhyse Braddocka & Stuarta Millse.
Rhys, původem z New Plymouthu na Novém Zélandu, se dal dohromady s
bubeníkem a zpěvákem Stuartem Millsem v říjnu roku 2007 v Aucklandu, NZ.
Zjistili, ţe mají stejné hudební ideály a vzory - vydali rychle album a těšili se na
to, co jim jejich hudební spolupráce přinese nového. V červenci 2008 se vydali
na své první evropské turné - od Barcelony po Bosnu. Vystupují na malých
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alternativních festivalech a klubech. Pravidelně hrají v Německu a známí jsou
zejména v regionu Jiţní Moravy, a to hlavně díky koncertům ve Staré Pekárně a
na festivalech Beseda u Bigbítu a Sázava fest. Jejich styl bývá popisován
hudebními recenzenty jako garage, alternativa, emotive, experimental rock.
Hlavně hlasový a výrazový projev charismatického zpěváka Rhyse dokáţe
strhnout dav.
Momentálně hudebníci ţijí v Brně a budují si svou slibně se rozvíjející
kariéru ţivými koncerty - snaţí se bourat hudební hranice v Evropě a okolí.
AC/DC REVIVAL http://www.acdcrevival.cz
Členové:
Pavel Gawliczek - zpěv (Brian Johnson); Adam Malík - sólová kytara (Angus
Young); Petr Dolejš - doprovodná kytara (Malcolm Young); Tomáš Tyleček basa (Cliff Williams); Jan Petřík - bicí (Phil Rudd)
Ostravská skupina AC/CZ (AC/DC revival) vznikla z iniciativy dvou
muzikantů, kteří mají rádi tuto světoznámou kapelu tak moc, ţe se rozhodli
alespoň přiblíţit této rock n rollové ikoně a zaloţili revival.
Brzy se sestava doplnila a po těţkém hledání člověka na post zpěváka
nakonec oslnil jen jediný, který dle jejich názoru má autentický hlas Briana
Johnsona. Po 3-4 měsících zkoušení se rozhodli koncertovat a těšit fanoušky
originální pódiovou show s originálními kostýmy a hlavně hudbou.
Časový program festivalu je přibliţně následující:
 18:30 - 19:15 hod ... OUTSIDERS
 19:45 - 20:30 hod ... CURLIES
 21:00 - 22:00 hod ... FILIP M
 22:30 - 23:30 hod ... BLACK ROLL
 24:00 - 01:00 hod ... GERDA BLANK
 01:30 - 02:30 hod ... AC DC REVIVAL
O zvuk a osvětlení se nám opět postará mistr zvuku - p. Lukáš Chlebek
(VELBEK), www.velbek.cz/.
Ohledně zastřešení jsme se spojili se společností SUNINVENT, která se
stala našim novým partnerem. Zapůjčí nám 4 ks stanů o rozměru 3 x 6 m, které
Vás ochrání – doufáme, ţe tentokrát jen před červnovým spalujícím sluncem a
poté před nastupující noční rosou.
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Speciální poděkování organizátorů za další potřebnou výpomoc (např.
spoluúčast na přípravě malého hřiště – posekání trávy, atd.) patří Obecnímu
úřadu Jistebník.
Na závěr musíme poděkovat i našim dalším partnerům, bez kterých
bychom nebyli schopni pro Vás tento festival zrealizovat.
Jedná se o tyto firmy či osoby : ing. Ivan Lövy – TENZONA, ing. Josef
Bučko, p. Adam Vlček – AV KLIMATIZACE, ing. Jiří Veselý – NV-PRO
PO s.r.o., ing. Ivo Palkovský – TRILINE s.r.o., p. Kamil Procházka – PPD
STEELGLASS s.r.o., p. Lubomír Kvita – PEKAŘI a spol, spol. s r.o., p.
Karel Pokorný – SUNINVENT.
Těšíme se na Vaši účast a věříme, ţe letošní ročník bude tentokrát
probíhat v nádherném teplém červnovém podvečeru a nikoliv jako v minulých
letech, kdy nás provázela jen protivná zima spojená s deštěm. Zároveň prosíme
ty občany, kteří zůstanou doma, o shovívavost - akce tentokrát potrvá přes
půlnoc.

PRÁZDNINOVÁ OLD BOYS PARTY

/Jiří Veselý st./

Fotbalová „stará garda Jistebník“ připravuje pro všechny občany
Jistebníka a jejich blízké známé a rodinné příslušníky velkou letní akci
nazvanou “Prázdninová old boys party – Jistebník 2011“, která se uskuteční
v odpoledních a večerních hodinách v sobotu 16.7.2011 v areálu TJ Jistebník.
Názvem se rozhodně nenechte mýlit - je to totiţ akce určená nejširším
věkovým vrstvám a zahrnuje bohatý sportovní i kulturní program, kde by si na
své mohl přijít úplně kaţdý, včetně nejmenších dětí.
Zahájení akce bylo stanoveno na 15,00 hod. Plánovaná jsou celkem tři
fotbalová utkání – zkrácené předváděcí zápasy benjamínků a ţáků na menší
hřiště, po nichţ bude následovat „velké“ fotbalové utkání starých gard „Jistebník
– Šternberk“.
Souběţně s fotbalovými zápasy bude probíhat „kvalifikační“ soutěţ
v akrobacii na kolech (free style bike) – vyvrcholením bude večerní finálové
klání vybraných nejlepších účastníků. V přestávkách mezi fotbalovými zápasy
jsou plánována motorkářská vystoupení, drezúra koní (moţná i vystoupení
hudebního tělesa), domluven je skákací hrad a další atrakce pro děti. Samotný
závěr akce bude patřit zpěvu a tanci – na malém hřišti se představí na večerním
karnevalu skupina Špek band (v repertoáru písně různých interpretů – Anety
Langerové, Chinaski, atd.).
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Po celou dobu akce bude připraveno bohaté občerstvení, pro případ
deštivého počasí je zajištěn pro návštěvníky velký stan, před pódiem parket a ve
večerních hodinách bude moţnost odvozu dohodnutým taxíkem.
Přepokládaný časový program akce :
15:00 - 18:00hod.
- skákací hrad pro děti, jízda na ponících
15:00 hod.
- Jistebník - Klimkovice (benjamínci)
2x15min
15:40 hod.
- Jistebník - Vratimov (ţáci)
2x30min
17:00 hod.
- letecký klub Ikarus Ostrava (akrobacie let. modelů)
17:15 hod.
- drezúra koní
17:30 hod.
- Jistebník - Šternberk (stará garda)
2x40min.
o přestávce a po utkání starých gard - streetfighter show Davida
Závodského (moto exhibice)
19:30 hod.
- free style bike (akrobacie na kolech)
20:00 - 2:00 hod.
- Špek band – taneční zábava pro všechny věkové
kategorie.
Zajištěno bude po celou dobu konání akce bohaté občerstvení (víno z jiţní
Moravy, vepřová kýta, atd.), dále taneční parket a velkokapacitní stan.
Večerní slosovatelné vstupné (o hodnotné ceny) činí – 70,- Kč.
Konkrétní program akce (časový i obsahový) můţe být ještě dopřesňován
a Vy si ho můţete v průběhu dalších dnů a týdnů ověřit na webových stránkách:
- staré gardy Jistebník (www.fotbaljistebnik.cz) nebo
- Tělovýchovné jednoty Jistebník (www.tjjistebnik.wz.cz).

Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Vlasta Krayzlová/

Jistebničtí hasiči zvou občany, přátele a příznivce mladých hasičů na
14. ROČNÍK SOUTĚŢE MLADÝCH HASIČŮ V POŢÁRNÍM ÚTOKU
8. KOLO MORAVSKOSLEZSKÉ LIGY MLADÝCH HASIČŮ.
Soutěţ se uskuteční v sobotu 18.června 2011 od 9.00 hodin na návsi
Jistebnických zpěváčků. Občerstvení zajištěno. Soutěţ se koná za kaţdého
počasí.
Na Vaši účast se těší jistebničtí hasiči.
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/Hasičský záchr.sbor MSK/

PRÁZDNINY
- radost i starost…

I kdyţ jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek,
nemůţeme zapomínat na to, ţe i o prázdninách musíme věnovat pozornost
našim dětem a tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom myslet na to, ţe děti
jsou zkoumavé, a proto nenechávat zbytečně v jejich dosahu zápalky,
zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky,
které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, jeţ často končí
poţáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Všichni bychom dále měli
mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vţdy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí (silný vítr, velké sucho)
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné mnoţství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, ţe
je oheň rozdělán v místě, kde není ţádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň vţdy pečlivě uhasit dostatečným mnoţstvím vody a ujistit se, ţe nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Samozřejmě, ţe zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na
děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na
moţné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
A co my dospělí? Nezapomínejme, ţe ponechání dítěte nebo zvířete ve
vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo
dokonce ţivotem a ţe plynový zapalovač poloţený volně za oknem vozidla je
následkem přehřátí častou příčinou poţáru vozidla. Na bezpečnost v letních
měsících bychom měli myslet při kaţdé činnosti spojené například s opékáním a
grilováním a dále rovněţ při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání,
lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu
vzniku výbušné koncentrace. A v případě, ţe se stanete přímými účastníky nebo
svědky poţáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče-linku 150 nebo 112.
Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
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NAŠI JUBILANTI

/KPOZ/

V měsíci červnu, červenci a srpnu
spoluobčané, paní a pánové:
Ján
Strašík
24.06.
Bohuslava Urbánková
26.06.
Miroslav
Rybička
23.06.
Zdenka
Nováčková
18.06.
Ilona
Foltová
23.06.
Libuše
Korpasová
05.06.
František Hellebrand
06.06.
Jaroslav
Hanzalík
18.06.
Olga
Staňková
19.06.
Jindřiška
Novobilská
24.06.
Ludvík
Graja
28.06.
Vanda
Richtárová
06.06.
Šárka
Vitochová
19.06.
*
*
*
*
*
*
Sidonie
Uhlová
11.07.
Mária
Fáreková
08.07.
Jaroslav
Král
24.07.
Marie
Vavrošová
03.07.
Lubomír
Willert
07.07.
Libuše
Dresslerová
28.07
Zdeněk
Vašek
02.07.
*
*
*
*
*
*
Marie
Milerská
23.08.
Věra
Kovalčíková
12.08.
Marie
Hanzalíková
08.08.
Josef
Chyla
29.08.
Augustin Novák
14.08.
Anna
Vlčková
14.08.
Zdeněk
Volný
15.08.
Alena
Myšková
04.08.
Ladislav
Balhar
20.08.

se doţívají ţivotních jubileí naši
84 let
84 let
83 let
82 let
80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
50 let
88 let
81 let
80 let
60 let
60 let
60 let
50 let
91 let
89 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
50 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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ŢIJÍ MEZI NÁMI

/Josef Voral, starosta obce/

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu ţivota je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Český červený kříţ uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr.J.
Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je občan
naší obce pan Jan K a š i n s k ý, bytem Jistebník 429.
Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují panu Janu Kašinskému za
příkladný hluboce lidský postoj a blahopřejí mu k udělení zlaté medaile.

CO JSME MOHLI VIDĚT, SLYŠET, PROŢÍT

/red.rada/

…v prvních měsících roku 2011
 Pět docela vydařených plesů. Největší návštěva – Sportovní diskoples.
 Od března kaţdou druhou neděli v měsíci loutkové divadélko pro děti a
jejich doprovod.
 Od 3. dubna pravidelná fotbalová utkání ţáků a muţů. Rozpis zveřejněn
ve zpravodaji na duben – květen.
 Pochod Krajem Jistebnických zpěváčků – 16. dubna 2011.
 První Jistebnická Múziáda – aneb talent neutajíš – 9. dubna 2011.
 Jarní koncert Velké dechové hudby – 17. dubna 2011.
 Táborový oheň 6. května 2011.
 Den matek v kulturním domě s besídkou dětí MŠ a ZŠ a vystoupením
dechové hudby Jistebnické 13.
 24. května 2011 v kulturním domě – veřejné projednání územního plánu
obce.
 26. května 2011 zájezd do divadla Jiřího Myrona v Ostravě na představení
G. a J. Gershwina „Pardon my Englisch“.
 31. května 2011 pasování prvňáčků na Rytíře Čtenářského řádu.
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PRVNÍ JISTEBNICKÁ MÚZIÁDA

/Danuše Lövyová/

aneb talent neutajíš
Členové kulturní komise uspořádali 9. dubna 2011 v kulturním domě
vystoupení talentovaných dětí a mladých občanů, kteří se nebáli veřejně
vystoupit a ukázat, co uţ umějí. Účast neuvěřitelná! 60 mladých talentů!
V pořadu se střídala hra na hudební nástroje (klavír, baskřídlovka,
zobcová flétna, violoncello, příčná flétna, akordeon), zpěv, tanec, výtvarné
práce. Vystoupil téţ Swing Band Jistebník – jazzová a svingová hudba pod
taktovkou p. učitele Maléře. Úroveň programu velmi dobrá! A to ještě řada
talentů zůstala utajena – tak snad za 2 roky se předvedou!
Nápad to byl hodný ocenění – přišla s ním členka kulturní komise Lidka
Veselá, které vydatně pomohli všichni členové rodiny. Pořadem vkusně,
nevtíravě, znale provázel ing. Veselý st. Ozvučení zajistil Petr Habernal, klavírní
a klávesový doprovod Alenka Myšková, vypomohly téţ učitelky ZŠ paní
Majerová, Smolanová, Starečková.
Výstavu výtvarných prací si vzala na starost Lada Majerová. Pomohli i
další členové kulturní komise.
Dobrá věc se podařila. Kdo nepřišel, můţe litovat. Takţe příště neváhejte!

VÍTE, ŢE . . .

/redakční rada/

… 17. dubna se uskutečnil koncert Velké dechové hudby? Posluchači se mohli
přesvědčit o zlepšující se kvalitě dechové hudby i o tom, jak pestrý je
zejména zahraniční program dechové hudby ve 2. pololetí 2011.
… ţáci 1. třídy byli 31. 5. 2011 pasováni v obecní knihovně na Rytíře
Čtenářského řádu? Titul je opravňuje zdarma získat čtenářský průkaz, na
který si celá rodina můţe do konce roku 2011 půjčovat knihy.
… perfektně připravený Rej čarodějnic (kulturní komise, MŠ, ZŠ, TJ) se
nemohl usktečnit pro značnou nepřízeň počasí?
… táborový oheň připravený na 30. dubna uskutečnila TJ 6. května 2011?
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

/

Restaurace Na Obci
zahajuje od pondělí 18. července 2011 vaření poledního menu a
tímto nabízí občanům možnost stravování.


Cena jednoho obědu je 55. – Kč.



Obědy je možné konzumovat v jídelně Restaurace Na Obci mezi
11.30 – 12.30, čímž Vám odpadá přenášení a mytí jídlonosičů.
Za příplatek 4. – Kč/oběd nabízíme dovoz obědů až k Vám domů.
Stačí mít připraven druhý jídlonosič, kdy vezmete plný - dáte
prázdný nebo si jídlonosič s obědem vyzvednete přímo
v Restauraci Na Obci, samozřejmě bez příplatku.
Každý pátek obdržíte spolu s obědem jídelníček na další týden.
Předplatit si obědy na měsíc červenec je možné nejpozději do
14.7.2011 v Restauraci Na Obci.
Odhlašování obědů bude možné telefonicky nebo osobně
v Restauraci Na Obci do 20.00 hodin předcházejícího dne.
Odhlášené obědy budou odpočteny poslední den v měsíci při platbě
na měsíc následující.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na tel.č. 556 418 052
vždy v pondělí od 10.30 – 12.00 hodin nebo od pondělí do pátku od
10.30 – 16.00 hodin na tel.č. 737 914 358 nebo 605 294 989
Začátkem července najdete ve svých schránkách leták
s přihláškou a dalšími informacemi.
Těšíme se na Vás a věříme, že Vám usnadníme život.
Kolektiv Restaurace Na Obci.
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Restaurace Retro s bowlingem
KLIMKOVICE
Náměstí 21 (bývalá prodejna Hruška), Klimkovice
Tel. kontakt: 774 721 997 (rezervace bowlingu)
www.restaurace-retro.webnode.cz
Restaurace má bezbariérový přístup i s bezbariérovým WC
Nově otevřená restaurace nabízí zábavu ve formě:

Po – Čt – 140,- / hod./ 1 dráha
Pá – So – 200,- / hod./ 1 dráha
Ne – rodinný bowling 150,- / hod./ 1 dráha
Kulečník: 1hod. – 20,Šipky, stolního fotbálek, zábavní herní konzole, jukebox
Bowling:

Pro posezení za slunečných dnů slouží letní zahrádka s výhledem na náměstí

Program:
Cca 2krát do měsíce pořádáme Karaoke Show
Každou sobotu pořádáme taneční párty s hity všech dob na přání
Pořádání soutěží, jako jsou: turnaje v bowlingu, kulečníku, fotbálku,
šipkách
Na čepu nabízíme:
10°, 12° Radegast; 10°, 12° Ostravar; 12° Pilsner Urquell
Nealko: coca-cola, kofola, cappy, limonády, aj.
Alko: velká nabídka alkoholických nápojů
Spolupracujeme také s Vinnými sklepy Lechovice, které nabízejí
široký výběr nejlepších vín s dodávkou do druhého dne.
V objektu jsou také prostory k pronájmu:
Sklepní prostor na skladování
Menší prostory na skladování s přístupem nájezdové rampy
Zamykatelné místo pro parkování či skladování
V případě zájmu volejte na tel. číslo: 774 721 997
V rekonstrukci je salónek pro konání soukromých akcí, oslav, plesů, apod.

Kuchyně je momentálně v projektu.
Provozní doba:
Po – Pá – 14:00 – (dle klientely)
So – 11:00 – 03:00
Ne – 12:00 - (dle klientely)
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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 = jiţ 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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Koupím pozemek na stavbu rodinného domku
v lokalitě Jistebník 800 - 1000 m2
Kontakt Pavel Majko

 724 346 994

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
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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 ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŢOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace
dřeva. Základní provedení je moţné doplnit různým
příslušenstvím.
PLOTY- PLETIVO – zabýváme se prodejem i montáţemi
oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáţe sleva 30% na sortiment ze
zahradnictví.
TÚJE NA ŢIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Vyuţijte mnoţstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny - stínovku.

Cyklosport-Servis Martin Přikryl
Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele
Prodej kol a náhradních dílů – servis zajištěn. Garanční opravy do
měsíce zdarma. Servis do 24 hodin. Výběr ze 150 kol na prodejně.
Stavba kol na zakázku. Bazar jízdních kol
Novinka: montáž elektropohonu na Vaše kolo!
Prodej sportovních potřeb:
Hokejky, brusle, lyže, tenisové rakety, míče, pálky na stolní tenis, spací pytle a
další sportovní zboží.Termo prádlo MOIRA. Oblečení a obuv pro cyklisty.

Prodej rybářských potřeb Možná platba kartami
Pracovní doba: Po – pá
9.30 – 12.00
14.00 – 18.00
So

8.30 – 12.00

Stará Ves nad Ondřejnicí, ul. Petřvaldská 709
Martin Přikryl mobil: 603 520 42 tel. prodejna: 558 435 264
http://Cykloprikryl.wz.cz
cyklosportl@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
Mimořádný úspěch zaznamenává druţstvo ţáků naší ZŠ ve sloţení Jiří
Grussmann, Adéla Štandlová,Tomáš Mariaš a Jana Máchová v krajském kole
dopravní soutěţe (Frenštát p.R.,26. a 27.5.),kde končí na 3.místě.
Díky občanům, kteří svou práci a čas plánují tak, ţe nedělní klid nemusí rušit
hukot sekaček.
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek za psa, ať tak
neprodleně učiní. Pokud jiţ psa nemáte, musíte provést jeho odhlášení
v kanceláři obecního úřadu.
Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 20. června 2011
od 18 hodin v kulturním domě.
V sobotu 11. června 2011 budou mít v obřadní síni Obecního úřadu
Jistebník slavnost jubilanti prvního pololetí roku 2011 a občánci narozeni
v tomto období. Všichni jmenovaní budou k těmto akcím pozváni.
V loutkovém divadélku můţeme v neděli 12. června v 16.00 hodin vidět
pohádku Tři prasátka.
Jistebnická pouť bude v neděli 26. června 2011
Pracovníci Jistebnického zpravodaje děkují občanům za zájem a spolupráci.
Příští zpravodaj vyjde počátkem měsíce září 2011.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 18. srpna 2011.

Všem přejeme pěknou dovolenou a dětem
a mládeži prázdniny plné krásných zážitků.
__________________________________________________________________________
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
Evid. číslo MK ČR E 10242
Foto titulní strana: Zdeněk Willert
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