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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané!
Všichni společně se opět dostáváme k závěru roku, tentokrát r. 2012.
Blíží se také doba adventu, a to znamená, že se již brzy budeme připravovat
na Vánoce a samozřejmě na Silvestra. Jsou to většinou starosti příjemné.
Není však od věci ohlédnout se také dozadu a zrekapitulovat své
snažení v právě končícím roce 2012. Celý rok bude co nevidět neodvratně
za námi. A co se nám za tu dobu podařilo uskutečnit? Připomenu aspoň to
nejdůležitější. Např:
- U několika komunikací se provedl nový podklad (tzv. kufr), asfaltové
povrchy nás čekají z finančních důvodů až příští rok
- Byla provedena přestavba kotelny v hasičské zbrojnici na kancelář a
klubovnu
- Rovněž byla dokončena výměna všech oken a dveří v naší ZŠ TGM
- Byla provedena oprava skateparku pro naši mládež
- Mateřská škola má na zahradě nové hrací prvky
- Rovněž byla zřízena nová třída naší MŠ s kapacitou 20 dětí. Je to
vlastně odloučené pracoviště v budově ZŠ
- Dokončuje se rekonstrukce a výměna rozvaděčů veřejného osvětlení
- Do konce roku jsme chtěli stihnout ještě přemístění a rekonstrukci
elektro rozváděčů v kulturním domě. Ovšem je otázka zdali to letos
stihneme. KD je v tuto dobu dost vytížen.
- Probíhají komplexní pozemkouvé úpravy v obci a digitalizace
katastrálních map (vše bude hotovo za čtyři roky)
- Proběhlo rovněž čištění našeho Lužního potoka (akce Povodí Odry)
- I nadále podporujeme finančně všechny složky v naší obci
- I kulturní a sportovní život v naší obci je na velmi dobré úrovni.
Pořádá se zde tolik různých akcí, že někdy je problém dohodnout
volný termín, atd.
I nadále mne však velmi mrzí daňové příjmy naší obce. V současné
době se sice zlepšují, ale problém je v tom, že stát neustále mění daně, DPH,
zákony, předpisy atd. V takovém případě se nedá zodpovědně plánovat
financování pro příští rok. Změnou rozpočtového určení daní bychom měli
mít více asi o 3,25 mil. Kč. Vybere ovšem stát na daních tolik, kolik si myslí?
V poslední době jsou jejich propočty veskrze liché.
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Chtěl bych využít tohoto posledního zpravodaje roku 2012, abych
poděkoval také mým kolegyním a kolegům z rady obce za jejich věcný a
praktický přístup k řešení úkolů, všem zastupitelům, předsedům a členům
výborů a komisí, vedení našich škol, zaměstnancům obce, členům všech
spolků, redakční radě našeho zpravodaje i jednotlivým občanům a všem,
kteří svým příkladným životem a prací pro kulturu, sport, děti i seniory,
nebo péčí o veřejná prostranství a zájmovou činnost přispíváte k rozvoji
naší krásné obce Jistebník. Bez Vás by to nešlo. Vážím si Vás všech. I těch,
kteří přicházíte s kritikou, ale zároveň máte návrh vhodného řešení.
Dobrých nápadů totiž není nikdy dost.
A největší radost mám z toho, že v současné době jsme uhradili
poslední splátku za hasičské auto ve výši 1,5 mil. Kč. Tím je naše obec
Jistebník opět bez jakéhokoliv dluhu. Zbývá dokončit složité závěrečné
vyúčtování dotace a připravit se na dlouhé období kontrol.
V pátek 30.11.2012 Vás zvu na Náves Jistebnických zpěváčků na již
15. slavnostní rozsvěcení vánočního stromu. Bude pro Vás také připraveno
občerstvení a vánoční trh. Nebudou chybět ani koledy. Začátek je v 17hod.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních. Prožijte je v klidu,
míru, rodinné pohodě a v lásce k bližnímu.
Do nového roku 2013 Vám přeji mnoho úspěchů v osobním životě,
zdraví, štěstí a spokojenost.
Váš Josef V O R A L

SLOVO PRACOVNÍKŮ JISTEBNICKÉHO ZPRAVODAJE

.

Vážení spoluobčané čtenáři a dopisovatelé.
V závěru roku vám všem vyjadřujeme poděkování za zájem o náš obecní
Jistebnický zpravodaj a zejména za písemné příspěvky.
Ještě znovu připomínáme, že na četná přání občanů i po dohodě Rady
obce uvádíme blahopřání jubilantům 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.
Pracovníci zpravodaje přejí všem spoluobčanům ničím nerušené Vánoce,
pěknou rodinnou pohodu, hodně jasu v dětských očích, zdraví a štěstí po celý
nadcházející rok 2013. Těšíme se na další dobrou spolupráci
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VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 12. a 13. října 2012 se konaly volby do zastupitelstev krajů.
V Jistebníku jsme volili do zastupitelstva Moravskoslezského kraje takto:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1272
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
461=36,24%
Počet odevzdaných úředních obálek:
461
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
456
Pořadí stran dle odevzdaných hlasů:
Č. strany

43
60
70
26
84
8
51
83
86
54
78
93
53
81
20
25
7
22
27
77

Název strany
KSČM
ČSSD
ODS
Nezávislí
KDU - ČSL
Strana práv občanů Zemanovci
Strana zelených
Komunistická strana Československa
TOP 09 a Starostové pro MSK
Sdružení nezávislých kandidátů
Hnutí na podporu dobrov. hasičů
Česká pirátská strana
Dělnická strana soc. spravedlnosti
Protest – nevolím parlamentní strany
Moravané
Suverenita – Blok JB
Volte Pravý Blok www.cibulka.net
Národní socialisté – levice 21.století
Koalice KONS a SsČR
Strana svobodných občanů

4

Počet hlasů

144
109
37
33
20
17
16
13
13
12
9
8
6
5
3
3
2
2
2
2

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček,ředitel/

Ze života školy
Školní rok 2012/13 byl na ZŠ TGM Jistebník zahájen v pondělí 3. září,
a to s počtem 112 žáků. Vzhledem k nízkému počtu dětí zapsaných na ZŠ a
v souladu s platnou legislativou probíhá výuka na škole v sedmi třídách
s devíti ročníky. Na 1. stupni se vyučuje ve třech třídách (samostatná třída
je pro žáky 1. ročníku, druhou třídou je třída, ve které jsou umístěni žáci 2.
a 3. ročníku, třetí třída je pro žáky 4. a 5. ročníku). Na 2. stupni se vyučuje
ve čtyřech třídách samostatných pro žáky 6.- 9.ročníku. Kromě kmenových
tříd je pro žáky 1. stupně zřízena školní družina.
Na škole působí celkem 11 pedagogických pracovníků.
V rámci mimoškolních aktivit bude škola pro děti organizovat akce:
maškarní ples (16. února), sportovní olympiáda (květen), dětský sportovní
den (červen). Pro žáky 8. a 9.ročníku připravujeme kurz taneční výchovy
(duben – červen). Na květen plánujeme exkurzi žáků 8. a 9. ročníku do
Osvětimi, bývalého vyhlazovacího koncentračního tábora na území Polska.
V době mimo vyučování mají žáci možnost pracovat v zájmových
útvarech: kroužek výtvarných činností, dovedných rukou, novinářský,
sportovně dopravní a taneční. Mimoškolní aktivity může škola organizovat
jen za finanční spoluúčasti SRPŠ, zřizovatele (obecní úřad) a sponzorů z
řad místních zájmových organizací a podnikatelů. Za tuto spoluúčast patří
všem poděkování.
Škola již druhým rokem čerpá finanční prostředky z EU, je zapojena
do projektu „výuka interaktivně“. Většina úkolů stanovených škole v rámci
projektu je již splněna.
Od zahájení letošního školního roku uplynuly více než dva měsíce,
blíží se Vánoce. Žáci se pod vedením vyučujících již nyní připravují na
rozsvícení vánočního stromu obce (30.11.) , začínají kreslit obrázky pro
školní výtvarné soutěže, které se v předvánoční atmosféře řadí již mezi
tradiční školní akce. Jedná se o soutěž tematicky zaměřenou k Mikuláši a o
soutěž „O Vánočního kapra“.
Na závěr poznámka k www stránkám školy. Původní webové
stránky školy byly zablokovány, byly napadeny virem, který nelze
odstranit, proto se připravují stránky nové. Za práci na tvorbě nových
www stránek patří poděkování paní učitelce Lence Kurečkové.
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Turnaj Coca Cola

/Mgr. Naďa Richtárová/

Ve čtvrtek 4. 10. 2012 jsme vyhráli fotbalový zápas nad žáky ZŠ a MŠ
Stará Ves nad Ondřejnicí. Zápas skončil 4 : 1 ve prospěch našich žáků.
Velkou zásluhu na této výhře mají samozřejmě hráči, a to L. Andrys, V. Staš,
J. Bednář, J. Konečný, D. Mácha, P. Štandl, M. Matěj, J. Mohyla, M. Šidík, J.
Tilscher, D. Vrbinčík, P. Holaň a M. Rada. Střelci branek jsou Jiří Mohyla,
Petr Holaň a dvě vstřelil Lukáš Andrys. Dále bych chtěla vyzdvihnout
ochotu a práci trenérů Jiřího a Ondřeje Veselých a poděkovat jim za
spolupráci.
Nad výhrou
se s námi radovali i
diváci, žákyně a
žáci
našeho
druhého stupně,
kteří
nás celý
zápas
bouřlivě
povzbuzovali.
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/Bc. Barbora Blahutová/

Recyklohraní

Vážení a milí přátelé školy, rádi bychom Vám oznámili, že se naše
škola v letošním školním roce zapojila do recyklačního projektu s názvem
RECYKLOHRANÍ. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL,
ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých
elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí,
nejen našich žáků, o recyklaci. Za sesbírané baterie získá naše škola body,
za které pořídí svým žákům pomůcky do výuky.
Sběr baterií v naší škole probíhá již od konce září, proto bychom Vás
rádi oslovili a dali i Vám prostor podpořit naši školu v tomto projektu.
Chtěli bychom Vás tímto vyzvat, abyste i Vy pomohli dětem při jejich práci a
zapojili se do sběru baterií. Baterie máte možnost nosit do budovy školy
v úterý a čtvrtek od 13:30 do 15:00 hod.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

/kolektiv učitelek MŠ/

Život je v plném proudu, tak jako život v naší mateřské škole. Nově
příchozí děti si již postupně zvykají na nové prostředí, spolužáky a
požadavky.
Již v září jsme dětem připravily pestrý program. Starší děti navštívily
městečko Štramberk, kde si mohly prohlédnout krásné prostředí a
v netradičním divadélku „Perníkovka“ zhlédly loutkovou pohádku
„Perníková chaloupka“.
Pro chlapce byla zajímavá exkurze ke Dni mobility v Bílovci, kde měly
děti možnost zhlédnout vybavení bílovecké hasičárny a zajímavou práci
hasičů, rovněž tak zázemí Městské policie Bílovec s odborným výkladem
jejích příslušníků.
Podzimní Ostrava nás přivítala v Loutkovém divadle na Černé louce,
kde jsme zhlédli představení „Broučci“, také výstava amerických
automobilů – veteránů na Černé louce se dětem velmi líbila. V měsíci
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listopadu starší děti pod vedením učitelek připravily kulturní vystoupení k
„Vítání novorozeňat“ a k slavnostnímu odpoledni pro seniory. V prosinci
pro děti připravujeme další zajímavé programy: „Mikulášskou nadílku“
s programem a slavnostní posezení u vánočního stromu. Svým programem
děti přispějí i u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu.
Přejeme všem dětem a občanům krásné Vánoce, mnoho rozzářených
dětských úsměvů a vánoční pohodu.

ASH - DOM V ROCE 2012

/Věra Šustková/
- aneb něco málo o nás a pozvánka na Svatomartinský koncert
V roce 2011 měl ASH – DOM Jistebník 94 členů, z toho je 87
hudebníků a 7 nehrajících členů. Pod dirigentskou taktovkou Petra
Habernala, Martina Maléře a Michala Holuba orchestr úspěšně vystupoval
doma i v zahraničí.
Jarní sezónu jsme zahájili 22. dubna tradičním Jarním koncertem
v Jistebníku. O měsíc později, ve dnech 16. – 20. května, jsme na pozvání
souboru Mažoretky Panenky z Hranic, doprovázeli jejich vystupování ve
Francii.
I když v květnu a červnu tradičně velká část našich členů zápasí na
školách s maturitami a státními závěrečnými zkouškami, zúčastnil se náš
orchestr ve dnech 1. - 3. června 2012 XXVII. Mezinárodního festivalu
dechových orchestrů v městě Świecie v Polsku a sklidil velký úspěch
v podobě 3. místa. Vzhledem k vyrovnané mezinárodní účasti orchestrů
z Polska, Ruska, Itálie a také dalšího orchestru z ČR – orchestru Ostrava – to
bylo od poroty velmi milé překvapení.
Protože se naši členové snaží o souhru nejen na pódiu, hráli jsme
23.června dostaveníčko před slezskoostravskou radnicí našemu
nejmladšímu dirigentovi Michalovi Holubovi a jeho šťastné novomanželce
Sylvě. Mezi dary se mimo jiné objevila i taktovka s přáním, aby chvílí, ve
kterých to nebude ladit, bylo co nejméně.
Na červenec tentokrát vyhlásili dirigenti „prázdniny“ na oddech,
protože srpen se nesl ve znamení intenzivního muzikantského dění.
Posuďte sami:
12. srpna - Koncert, Racławice Śląskie, Polsko
18. srpna - Koncert, Životice u Nového Jičína – Den obce
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21. - 25. srpna - Soustředění orchestru, Budišov nad Budišovkou
25. srpna - Den obce Jistebník
Po náročném letním programu nadešel čas, stát se také hostiteli, a to
pořádáním VII. Mezinárodního festivalu dechových hudeb Jistebník Studénka 2012. Na pozvání našeho orchestru a spolupořádajícího
Městského kulturního střediska ve Studénce přijely orchestry:


„Filarmonica Pietro Mascagni“ di Camporgiano (Itálie)



Musikkapelle Obermarkersdorf (Rakousko)



Pihalni Orkester Divačka (Slovinsko)



Dechový orchestr Racławice Śląskie Polsko

Dechový orchestr Ostrava
Spolu s těmito orchestry vystoupilo několik formací mažoretek Petra ze
Studénky.
Takto hvězdnou mezinárodní účast náš festival ještě nezažil. A i když
byly rozpočty pořádajících organizací, vzhledem k celkové situaci v naší
zemi, omezeny na polovinu, jsme přesvědčeni, že se všechny orchestry
líbily a těšíme se společně na VIII. ročník festivalu v r. 2014. Děkujeme také
všem, kteří naše snahy podpořili.
Přesto, že letošní sklizeň vinné révy v České republice byla zhruba o
třetinu nižší než loni, protože úrodu hroznů poškodily zimní a květnové
mrazy, věříme, že půjde opět o dobrý ročník a co se nás týče, my už se pilně
připravujeme, protože je před námi:


Svatomartinský koncert s novým vínem
dne 17. 11. 2012 v 15.30 h v sále KD v Jistebníku.
Vstupné dobrovolné.
Moderovat bude Lukáš Pitucha.
Samozřejmě nebude chybět nové víno z vinotéky „U Francka“
z Polanky n. Odrou a kromě něj je stále ještě možné zakoupit
naše CD „Symphonic emotions“
Po ukončení koncertu následuje při dobrém víně za doprovodu
Gangsters of swing orchestra
TANEČNÍ ZÁBAVA pro všechny, kdo se nechystají brzy spát.
Těšíme se na setkání s vámi, našimi stálými příznivci i novými posluchači.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/výbor SDH/

Krátce z činnosti SDH …
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku se řídil plánem činnosti a
pokyny vyššího orgánu na všech úsecích činnosti. Členové i funkcionáři se
zúčastňovali školení, výcviku a ostatních akcí pro ně určených.
Do MSL (Moravskoslezské ligy) dospělých bylo opět zapojeno
družstvo žen. Děvčata dosahovala dobrých časů a umístění. Nejlepší čas byl
dosažen na soutěži v Kujavách – 1. místo – 17,01 sek., ve Vrbici – 3. místo –
17,40 sek, v Tísku – 1.místo 18,00 sek. a další. Někdy se však také nedařilo a
bylo z toho nehodnocení družstva. Celkové vyhodnocení MSL proběhlo
v sobotu 3. listopadu 2012 ve Svinově a ženy obsadily 7. místo.
Blahopřejeme! Zároveň patří poděkování veliteli panu Romanu Konečnému
a ostatním mužům, kteří jim při výcviku pomáhají.
SDH se nadále zabývá výchovou mladé generace. Nyní máme dva
kolektivy MLADÝCH HASIČŮ - mladší a starší žáci. Oba tyto kolektivy byly
rovněž v letošním roce přihlášeny do soutěže MSL pro mladé hasiče.
V letošním roce se družstvo mladších žáků zúčastnilo 27 soutěží a družstvo
starších žáků 25 soutěží. Vedli si velice dobře. Slavnostní vyhodnocení
zúčastněných kolektivů této soutěže se konalo dne 6. října 2012 v Nýdku.
Obě naše družstva si vyskočila na stupně vítězů.
Stupně vítězů obsadila tato družstva:
Mladší žádi:
1. místo – Nová Ves u Frýdlantu
230 bodů
2. místo – JISTEBNÍK
221 bodů
3. místo – Mořkov
192 bodů
Starší žáci:

1. místo – Nýdek A
311 bodů
2. místo – JISTEBNÍK
301 bodů
3. místo – Petřvaldík
293 bodů
Družstva si přivezla krásné poháry, medaile a další ocenění, která
zdobí společenskou místnost v naší hasičárně. Všem vítězům i zúčastněným
blahopřejeme, přejeme hodně dalších úspěchů v jejich činnosti. Našim
mladým hasičům děkujeme za dobrou reprezentaci SDH i obce Jistebník.
Poděkování rovněž patří vedoucímu mládeže panu Jiřímu Bednářovi a
všem ostatním, kteří mu při této činnosti s mládeží pomáhají.
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Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem
svým příznivcům z řad sponzorů, přátel, občanů a členů za celoroční přízeň,
dary a spolupráci. Tímto jste nám pomohli uskutečnit akce pořádané v roce
2012.
V závěru roku Vám všem jistebničtí hasiči přejí veselé, radostné a
spokojené prožití vánočních svátků, v roce 2013 pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody v rodinném i osobním životě.
Jednotka SDH Jistebník v roce 2012

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jistebník zasahovala v
období od 1. 1. 2012 do 31. 10. 2012 celkem u 18 událostí. Jednotka je
zařazena do kategorie JPO III s výjezdem do 10 minut od vyhlášení
poplachu a s územní působností, čili může být povolána i mimo území
svého zřizovatele – tedy obce.
Nejvíce zaměstnaly jednotku technické pomoci a to hned v 15
případech. Jednalo se o odstraňování překážek z komunikací (padlé
stromy) 5x, které vesměs probíhaly v nočních hodinách, dále odstraňování
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nebezpečných stavů 5x, čerpání vody 1x, likvidaci obtížného hmyzu 3x a
dále jednotka prováděla monitoring vodních toků a rybníků v obci a
přilehlém okolí. Naší obci se nevyhnul ani požár - 2x. Náplní práce zásahové
jednotky jsou i průtlaky kanálů, čištění studní a komunikací.
2.6.2012 ve 21:30 byl naší jednotce pomocí SMS zpráv (systém
AMDS, kdy každému členu jednotky přijde vyrozumívací zpráva
s následným hovorem) vyhlášen poplach na požár nízké budovy. Hasiči po
příjezdu na místo zjistili, že hoří balíky slámy pod střechou. Naše jednotka
provedla likvidaci požáru a na místě události spolupracovala
s profesionální jednotkou ze stanice v Bílovci. Na základnu se hasiči vrátili
po 4 hodinách. Jednalo se o zemědělský objekt p.Válka.
21.10.2012 Jistebničtí hasiči dále zasahovali u dopravní nehody na
dálnici D1 v katastru obce Velké Albrechtice, kdy jednotka spolupracovala
s dalšími jednotkami (Bílovec, Studénka, Fulnek, Slatina, Hladké Životice) u
vyhledávání zraněného řidiče. Jednotky prohledávaly zhruba tři hodiny
přilehlé kukuřičné pole.
Místní hasiči taky nezaháleli v oblasti výcviku a školení jednotky.
Kromě měsíčních školení, dle schváleného plánu, se jednotka zúčastnila
taktického a prověřovacího cvičení, které je ze zákona 1x ročně povinné.
Dále ze zákona vyplývá, že všichni řidiči, kteří tuto činnost nevykonávají
jako zaměstnání, musí jednou měsíčně ujet 10 km v rámci kondičních jízd.
Všichni velitelé a strojníci se jednou ročně zúčastňují cyklické odborné
přípravy.
V taktickém cvičení se jednalo o požár nízké budovy v Dolní oblasti
Vítkovic. Jednotka spolupracovala na místě výcviku s kolegy ze Slatiny. Po
nabytí teoretických znalostí přišla na řadu praktická část. Jednotky si
vyzkoušely, po zapálení objektu, vliv neutrální roviny a s tím související
velmi rozdílné teploty. V další fázi výcviku bylo na řadě samotné hašení.
Jednotliví členové se vystřídali u kombinované proudnice, se kterou si
zkoušeli např. ochlazování prostoru a mohli si v praxi ověřit rozdíl v
účinnosti kompaktního a roztříštěného proudu, včetně vlivu na spotřebu
vody a s ní souvisejícím vývojem páry. Samotný výcvik samozřejmě
probíhal v plné výzbroji a výstroji, včetně dýchací techniky.
V prověřovacím cvičení (členové o akci předem neví) se jednalo o
požár na místním hřbitově. Jednotce byl poplach vyhlášen ve večerních
hodinách, čímž byl značně ztížen zásah. Jednotka po příjezdu na místo
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zjistila, že se jedná o požár trávy, vlivem spadlé svíčky, a na místě se
nachází zraněná osoba. Hasiči v dýchací technice natáhli po schodech
hadicové vedení cca 100 m, ošetřili zraněnou osobu a transportovali ji do
bezpečí, osvětlili místo události a následně se podíleli na likvidaci fiktivního
požáru.
Hasiči musí během každého roku absolvovat celkem 40 hodin
odborné přípravy a musí být také schopni v jakoukoli chvíli vyjet k události
do zmiňovaných deseti minut od vyhlášení poplachu. Při sečtení hodin
odborné přípravy a času, stráveného u zásahů, údržby techniky a výzbroje,
je zjevné, že se jedná skutečně o časově hodně náročného koníčka, který je
však zároveň něčím jako poslání.

Zástupce velitele JSDH Tomáš Vykydal

Velitel JSDH Roman Konečný

Z ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

/Jiří Veselý, ml./

Jak si vedou naši žáci
Dlouhodobější, pravidelná „práce“ s našimi žáky konečně v tomto
ročníku přináší své ovoce. Hlavní zlepšení bylo u nich vidět již v minulé
sezóně, kdy skončili na pěkném 4. místě. Letos na podzim ještě nenašli
přemožitele.
13

Žáci nastoupili do podzimní části sezóny s velkým odhodláním a hned
v prvním utkání proti Spálovu ukázali svou sílu, která mimo fotbalové
kvality jednotlivých hráčů, tkví hlavně v kolektivu celého družstva. Utkali
se na hřišti soupeře, kterého porazili 9:1. Nutno podotknout, že v tomto
zápase se prosadilo hned sedm hráčů, kdy nejmenší hráč na hřišti Mario
Cavalcante skóroval celkem dvakrát.
Žáci sehráli poté dalších šest soutěžních utkání, z nichž pět vyhráli a
jen jeden zápas remizovali. Remíza byla na hřišti Bartošovic, které jsou
zatím v čele tabulky se stejným počtem bodů, jaký mají naši žáci, avšak
s trochu lepším brankovým skórem. Tímto si Jistebník po podzimní části
vybojoval krásné druhé místo.
Soudržnost všech hráčů je vidět na stylu jejich hry. Tak jako v jiných
družstvech dva či tři nejstarší hráči drží celý tým a střílí góly – v Jistebníku
je tomu zcela naopak. V Jistebníku si hráči nahrávají mezi sebou, nehádají
se a drží při sobě jako TÝM. Volí přihrávky a kombinace, které by jim
mnohdy mohli závidět i starší dorostenci. Díky tomu opravdu hrají
pohledný fotbal, na který se za tento rok chodí dívat stále více a více
fanoušků.
Kromě soutěžních utkání naši žáci vstoupili dne 4.10.2012 úvodním
zápasem do Turnaje CocaCola Cup, ve kterém porazili školu ze Staré Vsi
nad Ondřejnicí výsledkem 4:1 a tímto si zajistili postup do dalšího kola.
18.11.2012 se chystají na první kolo tradičního zimního turnaje, které se
odehraje v hale v Brušperku.
Rád bych na závěr pochválil všechny hráče, včetně dívek, za jejich píli
a vytrvalost, jak v docházce na tréninky, tak v zápasech, a popřál jim do
další půl sezóny alespoň z poloviny tak dobré výsledky jako doposud.
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Muži před zimní přestávkou
Když naši muži skončili v minulé sezóně těsně za branami postupu do
1.B třídy (2.místo – jen 2 body za postupujícími Bordovicemi), mrzelo to
nejen fotbalisty a funkcionáře naší TJ, ale i početnou skupinu našich
věrných jistebnických fanoušků. Uteklo nám to takříkajíc „mezi prsty“.
Do nové sezóny byly trochu obavy z toho, jestli nadšení a dlouhodobě
předváděná dobrá hra (v porovnání s ostatními účastníky okresního
přeboru) nám vydrží i nadále. Z kádru o letní přestávce odešli dva hráči,
respektive ukončili u nás hostování (Jakub Jiřičný a Adam Cviertna).
Namísto nich však přišli jiní hráči – např. jistebnický Filip Tomášek,
ostravský Filip Kadlčák (se zkušenostmi z divize), apod., ale důležité bylo i
to, že se zbývající kádr nerozpadl a trenér Richard Štros tak může nadále
disponovat poměrně slušným počtem hráčů (přestože např. pro zranění
dlouhodobě nenastupuje např. Martin Mohyla či Jiří Veselý, apod.).
A jsme rádi, že i přes občasné drobné herní výpadky je hra našeho
družstva stále pohledná (chválí ji i mnozí rozhodčí a funkcionáři z okresu),
navíc některé dosažené výsledky vzbuzují obavy u našich soupeřů. A naše
současné tabulkové umístění v soutěži je rovněž vynikající – viz tabulka
uvedená v závěru tohoto textu (chybí zde však výsledky z posledního
podzimního kola, protože v té době již byla uzávěrka tohoto zpravodaje).
Přesto 2.místo v hodně vyrovnaném okresním přeboru (především v jeho
střední části) je krásné a nadále nám dává šanci bojovat i na jaře o možný
postup do 1.B třídy. Bohužel nám v tom určitě bude chtít zabránit asi
největší favorit této soutěže – vedoucí družstvo Tiché (v minulé sezóně
sestoupili z vyšší třídy).
Fotbalisté Jistebníku nám dělali po celou podzimní část herně i
výsledkově poměrně velkou radost. Prohráli nešťastně jen jeden zápas (0 :
1 v Mořkově), přestože měli po celou dobu utkání výraznou převahu - ale
promarněné vyložené šance obrat v utkání nepřinesly. Trochu mrzí i
zbytečná domácí remíza 1 : 1 s Tískem, kdy jsme o vítězství v zápase přišli
až v jeho těsném závěru. Další remíza s těžkým soupeřem u nich doma
v Kuníně byla možná úspěchem pro obě družstva. Pak herně nevyšel už jen
jeden zápas, přestože byl vítězný – po tříbrankovém vedení jsme se
nakonec museli obávat o vítězství 2 : 3 v Příboře (prozatím poslední celek
soutěže).
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Ostatní zápasy již byly vítězné a hlavně - byla radost je sledovat. Snad
největší potěšení pro naše fanoušky přinesl domácí zápas s nejtěžším
soupeřem soutěže – po vynikajícím výkonu jistebnických mužů odcházel
soupeř z Tiché s pětigólovým přídělem.
O tom, že výsledky našich fotbalistů nebyly náhodné, svědčí i
působení našich hráčů v „Poháru“ hraném v okrese Nový Jičín. Po sérii
vítězných utkání došlo až na finále s těžkým družstvem Slavoje Jeseník.
První zápas naši hráči doma prohráli 3 : 5, moc šancí do odvety se jim proto
všeobecně nedávalo. Avšak ti jistebničtí fanoušci, kteří neváhali i
v nepříznivém počasí v poměrně hojném počtu cestovat na odvetu do
Jeseníku, určitě nelitovali. Sebevědomí domácí fotbalisté se nestačili divit,
jak s nimi naši hráči dokážou držet krok. A když tři minuty před koncem
zápasu náš Mirek Lebica upravil výsledek na konečných 5 : 3 pro Jistebník,
došlo na penaltový rozstřel. A tady se o konečném pohárovém vítězství
Jistebníka rozhodlo. Příští rok se tak můžeme těšit na další zajímavé
soupeře – vítěze „Pohárů“ z jiných okresů.
Hráčům i trenérovi s vedoucím družstva gratulujeme a doufáme, že
to třeba letos už i vyjde.
A na závěr ještě přehledná tabulka soutěže okresního přeboru (bez
několika málo odehraných zápasů).

16

CHOVATELSKÁ ZPRÁVIČKA

/Marta Nesvadbová/

Český svaz chovatelů v Jistebníku uspořádal v pátek 30. srpna a
v sobotu 1. září „Okresní výstavu mladých chovatelů“ v areálu hřiště u ZŠ
TGM Jistebník. Poděkování patří všem sponzorům za podporu při pořádání
výstavy. Všem členům a všem ostatním, kteří se podíleli na uskutečnění
této akce patří velké poděkování za jejich práci a úsilí, čímž přispěli tak ke
zdárnému průběhu výstavy.
V měsíci září jsme uspořádali zájezd na „Národní výstavu mláďat
zvířectva“ , která se konala v Hodoníně. Členové, kteří se zúčastnili, zhlédli
spoustu kvalitních zvířat a také si některá zakoupili. Zájezd byl příjemným
zpestřením naší chovatelské činnosti.
Dne 2. listopadu 2012 se konala členská schůze, na které jsme
vyplnili osobní listy pro rok 2013. Stav členské základny v roce 2013 je 15
členů a 9 mladých chovatelů. Naše řady se rozšířily a přejeme všem novým
i stálým členům mnoho chovatelských úspěchů.
Přichází nejkrásnější období v roce a my přejeme všem spoluobčanům,
sponzorům a příznivcům krásné prožití adventního času a svátků vánočních. Do
nového roku 2013 přejeme mnoho štěstí, lásky a porozumění.
Všem členům děkuji za příjemnou spolupráci a přeji mnoho štěstí, zdraví
a chovatelských úspěchů v novém roce 2013.

HLÁSÍ SE ZAHRÁDKÁŘI

/Radek Šimčík/

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Jistebníku čítá
v roce 2012 26 členů.
I letos – jako každoročně – zahrádkáři zajistili moštování pro občany
nejen z Jistebníku, ale i zájemce z blízkého i vzdálenějšího okolí. Moštování
začalo 1. září a trvalo až do počátku listopadu.
Ke každoroční údržbě strojů a zařízení moštárny přibyla letos revize
elektrického nářadí a spotřebičů včetně lisu a drtiče. Navíc bylo zřízeno
automatické vypínání lisu na nastavený tlak.
Členové výboru ČZS se pravidelně podílejí na údržbě a úpravě uvnitř
moštárny i v jejím okolí. V práci jim značně pomáhá dotace, kterou ČSZ
pravidelně dostává od Obecního úřadu Jistebník, za což touto cestou
děkujeme.
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/Bohumil Foltla ml./
Dobrý den, vážení spoluobčané,
protože se blíží konec kalendářního roku, chtěli bychom Vás
informovat o činnosti občanského sdružení EXPEDITA v roce 2012. Pro nás
to byl rok první, ve kterém jsme se postupně učili poznávat Vaše potřeby.
Jelikož jsme již ve zpravodaji psali o vzniku a cílech sdružení,
připomeneme Vám jen události, které již proběhly a které ještě pro Vás
připravujeme.
Sdružení pořádalo tyto akce:
30. 3. 2012
Velikonoční večírek, vinárna KD Jistebník
1. 5. 2012
1. Cyklovýlet, Příbor
19. 5. 2012
Májový karneval s Jinálkem a Ájou, sál KD Jistebník
19. 5. 2012
1. Československá diskotéka, vinárna KD Jistebník
2. 6. 2012
2. Cyklovýlet, Kunín
17. 6. 2012
3. Cyklovýlet, Landek
8. 7. 2012
4. Cyklovýlet, Hukvaldy
18. 8. 2012
0. Ročník festivalu BrokenFest, malé hřiště TJ Jistebník
21. 9. 2012
Velká Studentská noc, KD Bílovec
Pro letošní rok ještě chystáme „Mikulášský večírek“ 07. 12. 2012 a
„Ukončení roku s EXPEDITOU“ 28. 12. 2012, kde budou vyhlášeni vítězové
v soutěži „Aktivní občan obce Jistebník“. O obou se včas dozvíte na našich
webových stránkách, FACEBOOKu a samozřejmě z vyvěšených plakátů.
Určitě naplánujeme i nějaké zimní aktivity a sporty.
Cyklovýlety byly vcelku vydařené jen škoda upadající účasti. Protože
poslední cyklovýlet „HUKVALDY“, byl s nejnižší účastí, rozhodli jsme se dát
Vám čas na regeneraci a tyto cyklovýlety jsme pro zbytek roku ukončili.
Doufáme, že přes zimní měsíce načerpáte sílu a najdete odvahu se k nám na
jaře opět přidat. Věříme, že v roce 2013 Vás bude více než v roce 2012.
BrokenFest, to bylo pro Jistebník úplně něco nového. Festival
elektronické hudby do Jistebníku přilákal mnoho příznivců tohoto
hudebního stylu i z větších dálek. I přesto, že to byl 0. ročník, tak byla účast
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slušná. Tímto děkujeme všem DJ, návštěvníkům, ale i občanům, kteří bydlí
v blízkosti fotbalového hřiště.
Rovněž jsme se snažili pomoci i jiným organizacím v naší obci, které
pro Vás také pořádají sportovní, hudební ale i společenské akce.
Občanské sdružení EXPEDITA se také podílelo na níže uvedených
12. 5. 2012
Den matek… Kulturní komise obce Jistebník, KD Jistebník
9. 6. 2012
PŮLMARATHON. 1. ročník… VH-PULMARATON, malé
hřiště TJ Jistebník + Myslivna
14. 6. 2012
Malá zámecká slavnost… ZUŠ Bílovec, Zámek v Bílovci
21. 7. 2012
Taneční zábava s kapelou ŠPEKBAND…
VH-PULMARATON, malé hřiště TJ Jistebník
1. 9. 2012
PIDIFEST, 5. ročník… TJ Jistebník, malé hřiště TJ Jistebník
26. -27. 9. 2012 Jumping for ER25MUS… VŠB Ostrava, areál VŠB Ostrava
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří jsou ochotni se ve svém volném
čase zúčastňovat nejen na akcích, které pořádá naše občanské sdružení, ale
i všem, kteří pořádají a zajišťují pro své spoluobčany jiné aktivity.
Všichni to děláme pro NÁS - OBČANY OBCE JISTEBNÍK.
Jelikož se naše obec rozrůstá o další a další nové spoluobčany, chtěli
bychom je vyzvat, ať nemají obavy a ať se k nám přidají. Určitě nebudou
litovat, když poznají své sousedy i jinak.
Pro další období budeme samozřejmě vymýšlet další a další
sportovní, hudební ale i jiné společenské akce. Chceme, aby se zapojily
všechny věkové skupiny, protože občané naší vesnice by se měli více
navzájem stýkat.
Veškeré informace o nás, ale i o sobě najdete na našich webových
stránkách www.expedita.eu nebo na facebooku, kde postupně všechny
informace doplňujeme.
Děkujeme za Váš čas, který s námi trávíte a přejeme Vám do roku
2013 spoustu štěstí a hlavně pevné zdraví.
EXPEDITA je tady pro Váš volný čas a zábavu …………… nebojte se zapojit!
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

/ kulturní komise/

Tradici rozsvícení vánočního stromu neporušíme ani letos.
Rada obce spolu s kulturní komisí připravují tuto akci na 30. listopad
2012 v 17 hodin před a v kulturním domě. Na programu bude hudba, zpěv,
prodej malých dárků, ozdob, vánoční vazby, výstava hrnků atd.
Přijďte se nadýchat vánoční atmosféry – podívat se, zakoupit si a posedět.
Srdečně zvou pořadatelé.
Výstava hrnků
Členové kulturní komise hodlají u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu uskutečnit VÝSTAVU HRNKŮ.
Mělo by jít zejména o hrnky staré a starší i hrnky novější, pěkně zdobené
a jinak zajímavé. Kulturní komise se obrací s prosbou na občany, kteří jsou
ochotni hrnky zapůjčit, aby je na dně řádně označili a přinesli do 29.11. na
obecní úřad paní Hurníkové nebo paní Aleně Myškové. Všem, kdo nám
vyhoví, srdečně děkujeme. Hrníčky budou opatrovány, pohlídány a ihned po
výstavě navráceny.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Elena
Chromcová
85 let
Ján
Zachar
85 let
Lepold
Juřina
80 let
Božena
Bestová
70 let
Elena
Robešová
70 let
Jindřich
Planka
50 let
Ilona
Lövyová
50 let
*
*
*
*
*
Vlastimil Kunc
70 let
Vratislav Gans
60 let
Františka Louvarová
60 let
Katarína
Hájková
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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DIAMANTOVÁ A ZLATÁ SVATBA

.

Srdečně blahopřejeme manželům
Dagmar a Miloslavu K U B I Š O V Ý M
Dne 18. října 2012 oslavili 60 let
společného manželského života.
Do dalších společných let jim
přejeme hodně zdraví, štěstí
a dobré rodinné pohody.

*

*

*

Dne 2. prosince 2012 oslaví 50 let od uzavření sňatku manželé
Zdeňka a Viktor N O V Á K O V I
Blahopřejeme ke zlaté svatbě a do dalších let společného života
přejeme především zdraví, štěstí, spokojenost a vše dobré.

*

*

ŠTĚDRODENNÍ BOHOSLUŽBA

*
/Farnost Jistebník/

Děkujeme všem, kteří přispěli na rekonstrukci střechy našeho
kostela. Pro letošní rok byla dokončena a zaplacena oprava všech krovů a
třetina krytiny.
Vánoční bohoslužba na Štědrý den se uskuteční 24. prosince 2012
v 15 hodin, s možností odnést si Betlémské světlo ke štědrovečernímu
stolu. Budeme zpívat tradiční koledy s „Jistebnickou 13“ a varhanami.
Zkoušky budou vždy v kostele: neděle 2. 12., 9. 12. a 16. 12. vždy od 18 do
19 hodin a v úterý 18. 12. od 19 do 20 hod. společně s „Jistebnickou 13“.
Zpěvem se odreagujeme od předvánočního shonu. Uvítáme zpěváky všeho
věku i bez pěveckých zkušeností.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských
oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba
často s hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha
případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo
vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech,
na stáncích drobných prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by
měly splňovat určité bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií
na tu, na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých
se svíčky zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla
být vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se
přesvědčte, zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v
nehořlavém držáku tak, aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky
musí být navíc vždy umístěny v dostatečné vzdálenosti od hořlavých
materiálů použitých na dekoraci, tím zabráníme přenesení ohně ze svíčky
např. na hořlavé chvojí adventního věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo,
kam dekoraci se zapálenými svíčkami umístit. Samozřejmostí by měla být
nehořlavá podložka pod dekorací. Vyloženým hazardem je pak umístění
zapálených svíček do prostor nábytkových stěn a skříní nebo do blízkosti
záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže přemístit záclonu do
nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale zůstává
neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita
vaření a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je
neustále odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom
všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a
případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás
intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární
hlásič by mohl být takovým malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé
rodiny.
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Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K
nejčastější příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně
podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně
vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních
řetězců a kamenných prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být
obezřetný a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce v
českém jazyce spolu s vyznačením třídy nebezpečnosti. Je nutné mít také na
paměti, že osobám mladším 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické
předměty I. třídy, pokud to není návodem zakázáno. Pyrotechnické
předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 18 let. K nákupu
pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také průkaz
odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější.
Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci
nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod
vlivem alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný
hořlavý materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda
nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra
k řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky
osob a materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto
nad požární bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky
nezařadili i vy.
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.
nprap. Dagmar Benešová,
vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový Jičín

CO NÁS JEŠTĚ DO KONCE ROKU ČEKÁ





17. 11.
23. 11.
30. 11.
7. 12.

/red.rada/

Koncert Dechového orchestru – KD – v 15.30 hod.
Strašidelné čtení – v knihovně – v 18.00 hod.
Rozsvícení vánočního stromu – KD – od 17.00 hod.
Mikulášský večírek s Expeditou – vinárna KD
23







9. 12.
17. 12.
24. 12.
26. 12.
28. 12.

Poslední představení loutkového divadélka – KD – 16.00
Zasedání zastupitelstva obce – KD – v 17.00 hod
Štědrodenní bohoslužba v kostele sv.Petra a Pavla –15.00
Vánoční koncert Jistebnické třináctky – KD
Ukončení roku s Expeditou – vinárna KD

OZNAMUJEME, INZERUJEME

/

Dne 2. října 2012 zahájila činnost
Cukrárna u Evičky v nádražní ulici.
Výroba, prodej zákusků a dortů.
Srdečně zveme k využití nabízených služeb.
út – pá 13.00 – 17.00
so – ne 10.00 – 17.30
 +420 776 836 178
Jistebník 276
cukrarnauevicky@seznam.cz

SECOND HAND
Jistebník 124 - u paní Kretové
Otevřeno:

Po – Pá - od 15.00 Sobota - od 9.00 -

(u kapličky)

do 17.00 hod.
do 11.00 hod.

V prodeji – dětský, dámský a pánský textil.
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PEDIKÚRA, MANIKÚRA, NEHTOVÁ MODELÁŽ
Pouze na telefonické objednávky tel. 739

033 055

Zajícová Simona
Jistebník – Obecní úřad, 1. patro

VÁNOČNÍ AKCE OD 1. 12. – 31. 12. 2012


Základní pedikúra

150,-

sleva 30%



Nehtová modeláž

400,-

sleva 20%



Parafínový zábal rukou 70,-

sleva 20%

SLEVU LZE UPLATNIT PŘI PŘEDLOŽENÍ LETÁČKU
Z JISTEBNICKÉHO ZPRAVODAJE !!
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA,
THUJE na živý plot a další okrasné dřeviny

Garážová vrata výklopná od 9.999 Kč.
Dále nabízíme sekční a dvoukřídlá.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na
míru. Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáže.
PLOTY – PLETIVO: Prodej a výstavba oplocení.
Pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní, svařovaná pletiva,
svařované panely, branky a brány. Při objednávce včetně montáže sleva 30% na okrasné
dřeviny ze zahradnictví.
THUJE a další okrasné dřeviny (jalovce, cypřiše,…). Sazenice od 10,- Kč/kus.
Množstevní slevy na okrasné dřeviny. Prodáváme také stínící tkaninu.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR.

ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

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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A CO NA KONEC . . .


I. MUZIKANTSKÝ PLES se v našem kulturním domě uskuteční
12.ledna 2013 od 19.30 h. Všichni jsou srdečně zváni.



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 zasedání zastupitelstva obce Jistebník v roce 2012 se
uskuteční v pondělí 17. 12. 2012 v 17 hodin v KD.



Poslední úřední den na Obecním úřadu Jistebník v letošním roce
bude čtvrtek 21. prosince - od 7.30 do 14.30 hodin.
V roce 2013 začínáme úřadovat v pondělí 2. ledna.



Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2013.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 3. 1. 2013.
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