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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu přivítat po prázdninách a dovolených, na nichž jste zajisté
načerpali nových sil.
Dovolte, abych Vás informoval, že se nám podařilo pro naše děti vybudovat
další třídu mateřské školy a tím zvýšit celkovou kapacitu naší mateřské školy o
20 míst. Po souhlasu Rady obce Jistebník a dohodě s ředitelem naší školy p.
Jaromírem Sládečkem nám bylo umožněno umístit školní družinu v jedné třídě
ZŠ. Místo po ní bude opět sloužit našim nejmenším. Jedná se o odloučené
pracoviště v zadním traktu budovy ZŠ TGM, kde již jednou školka byla. Rodiče
mají o jednu velkou starost méně a mne těší, že při pochopení a dobré spolupráci
toho bylo možné dosáhnout. Stavební úpravy a vybavení nás sice stálo asi 300 tis.
Kč, ale věřím v brzkou návratnost v podobě spokojených dětí a jejich rodičů.
Nebudeme-li mít dostatek dětí my, můžeme pomoci okolním obcím a městům,
neboť u většiny z nich tento problém bohužel vyřešen nebyl.
Dnes Vám také mohu říci, že změna rozpočtového určení daní je již schválena
a pro naši obec by to mělo znamenat od roku 2013 přínos 3,25 mil. Kč. Konečně
se podařilo to, oč usilujeme již od roku 2006. Nebylo to jednoduché, ale vyplatilo
se to. Konečně budeme moci uskutečnit různé další akce, na které zatím nebylo
dostatek financí (např.: dokončení chodníků, opravy komunikací apod.). Vše je
ovšem také odvislé od toho, jak bude hospodařit náš stát prostřednictvím našich
politiků. A tady se asi máme čeho obávat. Jen doufejme, že to nebude moc zlé.
Vážení spoluobčané, chci Vás také požádat, abyste různé ohňostroje, které
pořádáte při svých rodinných oslavách nahlásili na obecní úřad. Jednak tím
dodržíte zákonnou povinnost, ale také nám umožníte tuto akci ohlásit v našem
rozhlase. Vaši sousedé se pak na tuto situaci mohou připravit a nestane se pak, že
malé děti budou vystrašené a psi Vašich sousedů se budou hledat v širokém okolí.
Vše je jen o ohleduplnosti. Uvědomme si, že zde nežijeme v anonymitě, ale že se
všichni známe a chceme spolu vycházet v dobrém. Již nyní Vám děkuji za
vstřícnost.
Po ukončení Festivalu Poodří Františka Lýska se na OÚ Jistebník dostavila
jeho ředitelka paní Mgr. Eliška Krejčíčková s členkou festivalové rady a
starostkou Proskovic paní Mgr. Marií Matějovou. Přijely, aby poděkovaly za
finanční zabezpečení festivalu částkou 35 tis. Kč a za uvolnění zaměstnanců obce
pro tento festival. Tento dík patří, vážení spoluobčané, nám všem, neboť to jsou
naše společné peníze.

Váš starosta, Josef Voral
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Nový školní rok začíná….
Všem

žákům,

/Redakční rada zpravodaje/

studentům,

učňům,

pedagogickým

i

správním pracovníkům přejeme šťastný a úspěšný nový školní
rok 2012 – 2013.

    

ZÁVĚREČNÝ KONCERT – FPFL-16.6.2012 JISTEBNÍK /J.Matějová/
Sobota odpoledne, je krásně letně, až neskutečně horký den.
Ve 14. 30 hod. stojíme před reliéfem Jistebnických zpěváčků a bustou
Františka Lýska, jejich dirigenta a zakladatele dětského moderního
sborového zpěvu. Posloucháme melodie skladeb dechových nástrojů
hudebníků Jistebnické 13.
Dvě desítky dětí z dětského pěveckého souboru Hlahol při ZŠ Heleny
Salichové Ostrava – Polanka jsou již připraveny na nelehký úkol
v tomto horku, zazpívat úvodem několik lidových písní.
Zaznívá znělka festivalu – úryvek z Lašských tanců Leoše Janáčka.
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Vítáme zástupce tří festivalových obcí a další vzácné hosty: potomky
F. Lýska paní docentku Květuši Lepilovou a prof. Lumíra Lýska a dále
ředitelku festivalu Poodří paní Elišku Krejčíčkovou.
Neméně vzácnými účastníky jsou bývalé členky Jistebnických
zpěváčků z předválečného období : paní Marie Bergrová z Polanky (94
let), Dagmar Foltová ze Staré Vsi (86 let), paní Marie Richterová
z Krásného Pole (89 let). Jejich řady každým rokem řídnou, v lednu
2012 zemřela poslední jistebnická zpěvačka paní Ludmila Dresslerová.
Může se rozběhnout koncertní vystoupení v sále KD.
Jako první vystupuje dětský pěvecký sbor Koťata, žáci 1. - 5. ročníku
ze školy TGM Bílovec se svou dirigentkou paní učitelkou
Baudyšovou, představili se nám dětskými písněmi i písněmi
z muzikálů, poslední píseń zazpívaly děti spolu se souborem Allegro
z téže školy a to dětmi 6.- 9. ročníku se svou dirigentkou paní učitelkou
Baránkovou.
Třetí dětský sbor Ko-Ko přijel z Ostravy- Zábřehu s dirigenty paní
učitelkou Lenkou Velikovskou a Zdeňkem Ševčíkem. Tento soubor
získal Zlaté pásmo v prestižní pěvecké soutěži v Novém Jičíně, letos na
podzim bude titul obhajovat.
Poté vystoupil pěvecký sbor Lašan Brušperk. Smíšený sbor dospělých
zazpíval české, moravské i slovenské lidové písně. Závěr patřil náročné
skladbě Sicilská tarantela.
Soubor Ondřejnica – Pozdní sběr ze Staré Vsi n.O. předvedl folklorní
veselé představení, které se divákům velmi líbilo.
Závěr patřil všem účinkujícím v písni Přátelství, zazpívaný jako
kánon a pak již jen tradičně na úplný závěr píseň pro všechny přítomné
v sále i na jevišti „Ta naše písnička česká“.
Doprovodnými akcemi festivalu byla výtvarná soutěž žáků „Meandry
řeky Odry“, výstava olejomaleb našeho občana akademického malíře
pana Františka Michalíka a soubory fotografií věnované dirigentům:
Františku Lýskovi /1904 – 1977/ a Jistebnickým zpěváčkům /1929 –
1938/, Jaromíru Chvostkovi k nedožitým devadesátinám, který vedl
Dětský pěvecký sbor z Jistebníka /1945 – 1951/, Ivaně Stiborové roz.
Rožkové k nedožitým šedesátinám, která vedla Ženský pěvecký
kroužek /1975 – 1986/ a Olze Staňkové rovněž mnoholeté dirigentce
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Ženského pěveckého sboru /1987 – 2010/.
Ve výtvarné soutěži pro děti 1.-5.třídy patřilo první místo žákyním
1. třídy ZŠ Ostrava- Bělský Les, Štěpánce Rohelové a Terezce
Nakielné. Druhé a třetí místo získaly žákyně z místní ZŠ TGM
Jistebník Leontýna Fialová z 3.třídy a Alice Ondovčáková ze 4. třídy.
První místo v kategorii 6.-9.třídy obsadila Eva Honusová, žákyně 7.
třídy ZŠ TGM Jistebník.
Závěrem lze konstatovat, že 9. ročník FPFL byl úspěšný a správní rada
festivalu děkuje všem organizacím a jednotlivcům, kteří se na jeho
přípravě i provedení podíleli.
Jubilejní 10. ročník je připravován s tímto programem:
20. 4. 2013 Pochod Poodřím - krajem Jistebnických zpěváčků
26. 4. 2013 Slavnostní zahájení festivalu Poodří… Proskovice
27. 4. 2013 Folklorní odpoledne v Proskovicích
17. -18. 5. 2013 Obecní slavnosti - „Jízda kole obila“ Stará Ves n.O.
21. 6. 2013 Mezinárodní folklorní program ve Staré Vsi n.O.
22. 6. 2013 Závěrečný festivalový koncert v Jistebníku
JÓGA V DENNÍM ŽIVOTĚ

/Jurečka, cvičitel/

Již čtvrtým 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 ásany 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.
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Meditační cvičení pomáhá k navození duševní rovnováhy.
Cvičení bude dále pokračovat od 5. 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

/Vlasta Krayzlová/

Pozvání
Jistebničtí hasiči zvou všechny občany, přátele a příznivce požárního
sportu na XXIV. ročník soutěže požárních družstev mužů a žen
 MEMORIÁL JOSEFA KONEČNÉHO - kategorie muži
 O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE - kategorie ženy
Soutěž se uskuteční v sobotu 8. září 2012 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.

DIAMANTOVÁ SVATBA

/

Srdečně blahopřejeme manželům
Libuši a Jaroslavu K R Á L O V Ý M , kteří
dne 2. srpna 2012 oslavili 60 let
společného manželského života.
Do dalších společných let jim přejeme
hodně zdraví, štěstí a dobrou rodinnou i
životní pohodu.

* *
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NAŠI JUBILANTI

/

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Marie
Libuše
Hostislav
Zdenka
Jan
Jiřík
Ludmila
Marta
Anna
Jiří
Jiřina
Jiří
Dana
Josef
Arnošt
Jiří
Jiří
Iva

Šimíková
Králová
Havlík
Křístková
Konečný
Bruzek
Tomečková
Slaninková
Šodková
Gelnar
Rašková
Baštinec
*
*
*
Filipcová
Černý
Höpp
Havlík
Szeif
Knapová

92 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let
50 let
50 let
*
80 let
80 let
70 let
50 let
50 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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SLOVO MÁ SRPŠ

/Výbor SRPŠ/

Poohlédnutí za školním rokem 2011/2012
Jménem Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ TGM Jistebník si Vás dovolujeme
stručně informovat o činnosti tohoto sdružení ve školním roce 2011/2012. Při své
činnosti SRPŠ úzce spolupracuje s vedením základní školy tak, aby vyvíjená
aktivita byla přínosem rozvoje školních i mimoškolních aktivit našich dětí.
Přehled příjmů a výdajů
Příjmy:
Příjmy tvoří:
- jednak členské příspěvky za žáka základní školy v minimální výši =120,- Kč
Členské příspěvky celkem: =14.500,- Kč
- a dále převážnou část příjmů tvoří zisk z akcí pořádaných SRPŠ:
zimní sezóna – ples SRPŠ, Dětský maškarní ples – pořádaný ve spolupráci
s vedením ZŠ,
letní sezóna – dětský sportovní den, opět pořádaný ve spolupráci s vedením ZŠ.
Zisk z akcí celkem: =26.424,- Kč
Příjmy celkem: =40.924,- Kč
Výdaje:
Získané finanční prostředky byly po dohodě s vedením ZŠ využity následovně:
- proplacení cestovného na školní akce (soutěže, olympiády): =6.903,- Kč
- financování dopravy na lyžařský výcvik: =10.000,- Kč
- nákup odměn žákům za soutěže pořádané školou: =8.072,- Kč
- dokoupení hraček a her do školní družiny: =9.624,- Kč
- nákup pracovního materiálu k činnosti zájmových kroužků školy: =2.595,- Kč
- ostatní (fotografování žáků, Renarkon atd.): =3.188,- Kč
Výdaje celkem: =40.382,- Kč
Tímto Sdružení rodičů a přátel školy děkuje sponzorům jednotlivých akcí,
na které byly z jejich strany poskytnuty finanční nebo věcné dary: DEV Company
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s.r.o., p. Rudolf Švihora, Chov ryb Jistebník s.r.o., Myslivecký spolek Jistebník,
Hospůdka na hřišti, SUGAL, s.r.o., JUDr. Lubomír Rokyta , Pavel Mariaš Zámečnictví, p. Ladislav Vrbinčík, RADEXTAV s.r.o., Stavební firma Ondryáš a
Stiler, Restaurace Na obci, Obchod Wojcikovi, Fotoateliér p. Lipina, Restaurace
OÁZA, Adéla-Zumba, p. Neuvirt - firma Na poli, Simona Zajícová - Pedikúra a
manikúra, Kadeřnictví - Jana Habernalová, Kosmetika Gabriela Dočekalová, p.
Machalíček ze Slatiny, Petr Frkal - Zámečnictví, p. Přemysl Kelner z Petřvaldíku,
Potraviny p. Richter, manželé Storzerovi, p. Vítězslav Novák.
Dále patří poděkování všem, kteří nám svou ochotou pomoci přispěli ke
zdárnému průběhu pořádaných akcí a tím také vykouzlili úsměv na tvářích našich
dětí, pro které to vše děláme s láskou a nadšením.
Děkujeme také všem občanům, kteří se zúčastnili pořádaných akcí a věříme, že se
spolu uvidíme i na akcích v příštím školním roce 2012/2013.
Vždyť děti jsou to nejdůležitější, co máme.

CHOVATELÉ HLÁSÍ

/Martin Ondovčák /

V květnu 2012 se uskutečnilo okresní kolo Olympiády mladých chovatelů
v Příboře, kterého se zúčastnily i děti z našeho chovatelského kroužku. Po
vyhodnocení výsledků zkušební komise vybrala nejlepší soutěžící, kteří budou
reprezentovat okres Nový Jičín. Z naší obce byly vybrány: Adéla Hořelicová
(obor kynologie, I. věková kategorie) a Martina Ondovčáková (obor ovce a
kozy, II. věková kategorie).
Celostátní kolo 44. Olympiády mladých chovatelů se uskutečnilo v Čáslavi ve
dnech 2.- 5.8.2012. Mimo soutěžící klání byl pro mladé chovatele přichystán i
bohatý doprovodný program. Okres Nový Jičín skončil v celkovém pořadí na
čtvrtém místě v celé ČR.
K tomuto dobrému výsledku přispěly i děti naší obce. Adélka Hořelicová
skončila na 3. pohárovém místě a Martina Ondovčáková skončila na 2.
pohárovém místě. Tímto také oběma mladým chovatelkám gratuluji za úspěšné
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reprezentování naší ZO ČSCH Jistebník a pevně věřím, že příští rok se z naší
obce zúčastní olympiády opět hojný počet dětí.
Děkuji za podporu při činnosti našeho chovatelského kroužku
zastupitelstvu obce a členům ZO ČSCH Jistebník.

XV. Všesokolský slet Praha (1.7.2012 do 6.7.2012)

/Anna Juřinová /

V letošním roce uplynulo 150 let od založení České obce Sokolské.
K výročí založení se konal XV. Všesokolský slet, který se poprvé konal v Synot
Tip Aréně v Praze – Edenu. Slet začal tradičním pochodem všech cvičenců
Prahou v neděli dopoledne, odpoledne proběhla v chrámu svatého Víta mše,
kterou celebroval Dominik Duka. Chrám byl naplněn českými i zahraničními
cvičenci, politickými představiteli a hosty z celého světa. Doprovodné kulturní
programy probíhaly po celou dobu v Tyršově domě i na různých místech Prahy.
Slyšet zpívat 120 členný sbor Lužických Srbů ve Valdštejnské zahradě bylo pro
všechny posluchače velkým zážitkem. Od pondělí probíhaly každý den zkoušky
před slavnostními vystoupeními všech Žup a hostů.
Na slavnostním zahájení „Sokol Gala“ vystupovali naši i zahraniční Sokoli.
Představili se i mladí olympionici pro Londýn a také paní Věra Čáslavská a paní
Adolfína Táčová (návštěvnice Jistebníka) a další. Ve čtvrtek 5. července začíná I.
program hromadných skladeb. Všichni cvičící jsou již 2 hodiny před zahájením
ukázněně seřazeni a připraveni na své vystoupení od nejmenších až po dospělé, i
když promočení od přívalového deště, ale odhodlaní předvést své skladby. Déšť
nikomu na dobrém pocitu ze cvičení neubral. Každá skladba sklízí obdiv a
potlesk všech přítomných. Česká asociace sportu pro všechny se zúčastnila se
skladbou „Prázdniny“, se kterou se již představili v roce 2011 na Světové
gymnaestrádě ve Švýcarsku. V pátek 6. července - II. den - zahajuje program
Věrná garda. Potlesk a úcta nejstarším cvičencům, kteří nastupují a cvičí
s elegancí. Všechny předvedené skladby jsou nádherné a dokonalé.
Nejdojemnější je vystoupení rodičů s dětmi (tak jsem začínala i já se svou dcerou
v roce 1975 a cvičení mi zůstalo do dnešního dne). Potlesk ve stoje pro nejmenší
doprovází i slzy dojetí.
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Po namáhavém týdnu skončil XV. Všesokolský slet, přehlídka krásy a
pohybu. Zůstaly jen vzpomínky na dlouhé hodiny nácviků, secviků, zážitky
z vystoupení, mnoho legrace a smíchu.
Tyto akce jsou dobrovolné, každý účastník si všechno hradí sám.
Zdar XVI. Všesokolskému sletu snad za účasti více sportovců z Jistebníku.
Anna Juřinová

Od září začíná cvičení žen v tělocvičně základní školy pod vedením paní Šárky
Vitochové. Přijďte si, jistebnické ženy, zacvičit !!!

2. ROČNÍK MEMORIÁLU JAROSLAVA FILIPCE /M. ROONEY ZAJÍC/
Je to už druhý rok, co se fotbalová stará garda sešla na kurtu u Filipců na
tenisovém turnaji ve čtyřhře věnovaném našemu kamarádovi Jardovi Filipcovi a
to na Memoriálu Jaroslava Filipce. Bohužel v sobotu 11.8. nám ráno počasí
nepřálo a dovolilo nám turnaj odstartovat až v jednu hodinu odpoledne. Dorazilo
celkem 10 zapálených tenistů s cílem utkat se o tenisovou trofej. Hrála se čtyřhra
a to „promiskuitním“ způsobem, kdy každý hráč odehrál 4 zápasy, pokaždé s
jiným spoluhráčem proti jinému soupeři. Odehrály se velice zajímavé bitvy ať už
na kurtech nebo mimo ně. Svou formu potvrdili Tomáš Wojcik a Jaroslav Horník,
kteří byli po základní části jasnými finalisty. Stejně tak jako Víťa Mrkvica, pro
kterého byl turnaj premiérou a prezentoval se kvalitní hrou a ze základní části
postoupil jako první. Obdobně jako v loňském roce se Martin Rooney Zajíc
dostal do finálové čtyřky až svým posledním utkáním.
Rozlosování do finálových dvojic určil los. O 3. místo si zahráli Jirka Vity
Vitoch (loňský spoluvítěz) s Ivo Šrámkem versus Pepa Rypel s Martinem Ottou.
Po výsledku 6 : 2 se podařilo získat třetí místo prvně jmenovaným.
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V boji o 1. místo los proti sobě poslal Víťu Mrkvicu a Jardu Horníka proti
Tomáši Wojcikovi a Martinu Zajícovi. Po velkém boji nakonec utkání skončilo
6:1 ve prospěch Wojcika a Zajíce, kteří se tak stali celkovými vítězi II. ročníku
tenisového turnaje Memoriálu Jaroslava Filipce.
Vítězný pohár obdrželi z rukou manželů Filipcových. Samozřejmě, po turnaji
nechyběla tisková konference až do večerních hodin.
Závěrem patří velké poděkování rodině pana Filipce za zázemí, které nám pro
uspořádání turnaje poskytla.

2. ROČNÍK VH – PŮLMARATONU

/Martin Otto/

V Jistebníku proběhla dne 9. června 2012 sportovní akce - 2. ročník běžeckého
vodohospodářského Půlmaratonu - jehož součástí byl rovněž běh na 10 km.
Obou závodů se zúčastnilo celkem 36 sportovců a to ze všech koutů našeho státu
(např. z Jistebníku, Skřipova, Ostravy, Opavy, Blanska, Brna, Liberce, Prahy…).
Závodníci byli dle pohlaví, věku a délky zvolené trasy rozděleni do 8 kategorií .
Vítězné časy jsou v některých kategoriích velmi kvalitními výsledky!
Trasa obou běhů byla velice atraktivní a to mj. tím, že vedla krajinou CHKO
Poodří či přes Hraničky s krásnými výhledy na Beskydy. To si však zřejmě
většina závodníků v závěrečné části Půlmaratonu ani neuvědomovala a všichni
spíše vnímali ta tři nepříjemná stoupání mezi Polankou a Jistebníkem 
Start i cíl Půlmaratonu byl na hřišti TJ, start závodu na 10 km byl pak za
závorami u nádraží s cílem rovněž na hřišti. Startérem obou závodů byl starosta
obce Josef Voral.
Z Jistebničanů se závodu na 10 km zúčastnili Dana Štandlová (3.místo ve své
kategorii) a Martin Otto (3.), Půlmaratonu – běhu na cca 20km - pak Tomáš
Wojcik (6.) a jistebnický rodák Radek Schwaler (3.), který má v nohách také
několik uběhnutých maratonských běhů! Věříme, že příští rok vyzkouší své síly
další občané Jistebníku!
Organizátorem závodu bylo občanské sdružení ZVH-30. Pro vysvětlení: zkratka
znamená zimní vodohospodářská 30 a jedná se o sdružení, které letos v lednu
pořádalo již 37. ročník tohoto závodu v běhu na lyžích se startem i cílem
v Jeseníkách na Rejvízu. Velký dík za pomoc patří spoluobčanům, kteří nám
pomohli s organizací závodu přímo na trati a to buď jako součást hlídky přímo na
trase, jako cyklovodiči závodů, při občerstvení závodníků na trati či při
organizaci v prostoru startu a cíle. Celkem se tímto způsobem podílelo na závodě
cca 35 osob + 2 příslušníci policie ČR z Bílovce!!! Přesto to bylo málo a těch
dalších 5 až 10 nám na trati skutečně chybělo.
Chěl bych rovněž poděkovat TJ Jistebník za celodenní pronájem sportovního
areálu.
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Díky patří také OS EXPEDITA, která zajistila celodenní prodej občerstvení na
hřišti a také při večerním vyhlášení vítězů na Myslivně.
Občerstvení závodníků v cíli výbornou zelňačkou zajistil Jiří Konečný ve
„své“ hospůdce na hřišti.
Rovněž bych chtěl poděkovat za fotodokumentaci závodu Davidu Lubojackému,
Jiřímu Vaňkovi a Janu Ryplovi.
Domnívám se, že akce i přes některé organizační problémy (hlavně na trati), svůj
cíl splnila, jednalo se o poctivý sportovní závod a věřím, že také o důstojnou
propagaci naší vesnice! Naprostá většina účastníků závodu navštívila Jistebník
poprvé a věříme, že také ne naposledy!
Dopoledním doprovodným programem bylo uspořádání Dětského sportovního
dne v areálu TJ. Celkem se ho aktivně a přes velkou deštivou nepřízeň počasí
zúčastnilo cca 45 dětí všech věkových kategorií. Pozvání přijaly rovněž děti
z dětského domova v Příboře, kterých přijelo cca 10 + 2 vychovatelky. Jeden
z chlapců z Příbora rovněž jako z partesu přednesl slib mladých sportovců o
poctivém a čestném soupeření. Děti plnily několik atraktivních disciplín, kdy
hlavně u těch starších byly použity speciální pomůcky, zapůjčené z atletického
oddílu SSK Vítkovice. Kdo měl zájem, mohl si rovněž vyzkoušet své fotbalové
umění s míčem při plnění 8 dovednostních disciplín.
Děti byly odměněny věcnými cenami a troufnu si tvrdit, že pro většinu nebyl
pobyt a hlavně pohyb na hřišti nudou!
Součástí programu byla také projížďka dětí na koních ze stáje pana Rokyty,
ukázka útoku mladých jistebnických a petřvaldických hasičů, prezentace
aeromodelářů z Nového Jičína a rovněž prohlídka stájí a svezení se na koni na
Ranchi Bujnoch.
Jelikož nám hlavně dopoledne nepřálo počasí a jelikož jsme z různých důvodů
nedokázali naplnit povolený limit 100 závodníků, dostali jsme se v rámci
pořádání Půlmaratonu a zvláště Dětského dne do finanční ztráty, kterou se nám
následně z větší části podařilo snížit pořádáním červencové taneční zábavy se
skupinou Špek Band.
Pokud nám máte chuť při konání příštího ročníku Půlmaratonu a Dětského
sportovního dne osobně jakkoliv pomoci, buď zařazením se mezi dobrovolníky,
finanční podporou či věcnou cenou jako odměnou pro děti či vítěze závodu, rádi
Vaši pomoc přijmeme.
Bližší informace k této akci a to včetně kontaktů na pořadatele, kompletních
výsledků a fotogalerie, najdete na naši stránkách www.vh-pulmaraton.cz
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Vítězem VETERANS OPEN FOOTBALL CUPU JISTEBNÍK 2012
se stala Cigi Caga Jistebník.
/Jarda Horník/
V tomto roce uplynulo 20 let od oficiálního založení Cigi Caga Jistebník a to
registrací u ministerstva vnitra. A právě k tomuto výročí mě, jako prvního šéfa
klubu, napadla myšlenka uspořádat přesně po 20 letech open turnaj veteránů (nad
35let) v malé kopané (v mini kopané, ve futsale....jak je libo) a to za účasti těch,
se kterými jsme klub zakládali.
U neoficiálního zrodu "fialek" byli mí nynější kamarádi a spoluhráči ve staré
gardě Jistebník (myšleno - velkého fotbalu) jako např. Tomík Lídr Novák, Martin
Otúš Otto. A u oficiálního zrodu mj. Rosťa Brož, Petr Keyzy Krayzel, Radim
Krayzel. A mnozí z nich se zúčastnili i Veterans cupu 2012.
V roce 1992 jsme na místním hřišti společně s Rosťou Brožem uspořádali 1.
ročník mezinárodního turnaje Cigi Caga cup, což byl jeden z průkopnických
mezinárodních turnajů v ČR. Akce se postupně zúčastnily kluby z Lucemburska,
Itálie, Belgie a samozřejmě ČR. Pamětníci si jistě vzpomínají. A je to velmi
zvláštní, že stejně jako před 20 lety, také i letos se ve finále tohoto prvního (resp.
nultého) ročníku turnaje utkaly týmy Cigi Caga Jistebník a Sakrovec Stará Ves a se stejným vítězem. Stejně jako v dresu Cigi Caga, také v dresu Sakrovce se
objevili hráči, jež tam hráli před 20 lety. A že se historie neopakuje!!!!.
Tento nultý ročník, pořádaný fotbalovou starou gardou Jistebník, se uskutečnil
23.června 2012 na místním, nádherně připraveném hřišti. Turnaje se zúčastnilo
9 mužstev, převážně z okolí. Vítězem Veterans cupu - Jistebník 2012 se stalo
mužstvo Cigi Caga Jistebník, které hrálo ve složení: Petr Keyzy Krayzel - Michal
Bučo Buček, Pavel Feri Fejerčák, Radek Kory Korený, Martin Finta Blaheta Pavel Eki Eckelsberger, Jarda Horník, Rosťa Brož, Petr Richtár.
Domácí stará garda Jistebník obsadila ve velmi kvalitní konkurenci krásné 5.místo.
Závěrem, bych podle ohlasů zúčastněných zhodnotil akci jako velmi zdařilou. To,
co jsme avizovali v pozvánkách a propozicích, se stalo skutečností - výborné
počasí, litý, ale fair boj s obrovským úsilím zvítězit, velmi slušná organizace,
zápolení o největší dělovku.....
Myslím si, že letošní ročník odstartoval tradici skvělého futsalovo-fotbalového
turnaje pro zkušené borce, kteří chtějí vyhrát, ale vždy zůstávají gentlemany.
Vám všem, kteří jste k tomu přispěli, bych chtěl poděkovat.
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Podzim 2012 - Stará garda
27.7.
11.8.
17.8.
24.8.
31.8.
8.9.
14.9.
21.9.
27.9.
5.10.
12.10.
19.10.

pá
so
pá
pá
pá
so
pá
pá
čt
pá
pá
pá

17:30
8:00
17:30
17:30
17:30
14:00
15:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30

Jistebník
Memoriál J. Filipce v tenise
Jistebník
Jistebník
Val. Bystřice
Jistebník
Jistebník
Mankovice
Štramberk
Jistebník
Jistebník
Jistebník

- Josefovice

-

Brušperk
Cigi Caga
Jistebník
Kietrz (Polsko)
v jednání
Jistebník
Jistebník
Skotnice
Válcovny
Kozlovice

Aktuální informace o dění ve staré gardě včetně programu utkání najdete na
www.fotbaljistebnik.cz

TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE JISTEBNÍKK
Už tradičně jako každým rokem se v polovině července tohoto roku konal na
hřišti TJ Jistebník turnaj v malé kopané nazvaný „O pohár starosty obce
Jistebník“. Letos se zcela naplnila maximální kapacita 20-ti účastníků turnaje a
ti, kteří se přihlásili včas, udělali dobře. Celkově totiž mělo překvapivě zájem až
36 družstev, takže na opozdilce již místo nezbylo. Raritou turnaje tentokrát bylo
družstvo Jistebnických rybiček, kde kromě několika mužů zasáhly do fotbalového
klání i ženy a dívky.
V sobotu 14.7.2012 před devátou hodinou ranní proběhlo losování všech
účastníků do jednotlivých skupin. Ve čtyřech skupinách po pěti družstvech se
hrálo systémem každý s každým. Takto uběhlo za poměrně pěkného počasí celé
dopoledne a po obědě se šlo na vyřazovací boje. Z každé skupiny postoupily do
hlavního „pavouka“ první dvě družstva, do hracího „pavouka“ o cenu útěchy pak
družstva z třetí a čtvrté příčky, poslední z každé skupiny již do dalších bojů
nezasáhnul.
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Bojovalo se urputně a nikdo nikoho nešetřil. Přesto se smíšenému družstvu
Jistebnických rybiček podařilo projít vítězně ještě přes jedno vyřazovací kolo,
pak už ale těsným výsledkem nestačily na HC Buldogs Olbramice, což byl
pozdější vítěz soutěže o cenu útěchy.
V hlavní soutěži bylo konečné pořadí na prvních čtyřech místech následující:
1. Bílé vdovy Jistebník (družstvo složené hlavně z fotbalistů TJ Jistebník)
2. Pidifest
(smíšené družstvo hráčů Jistebníka a ostravských klubů)
3. Klenba Klimkovice
(nejčastější vítěz tohoto turnaje)
4. Puschkinova parta Jistebník (družstvo složené převážně ze staré gardy Jistebník).
Na závěr turnaje byly předány ceny a poháry vítězným týmům, oceněn byl i
nejlepší brankář, hráč či střelec turnaje. Starosta obce Josef Voral poděkoval
fotbalistům za předvedené výkony a pozval je zase na příští rok do Jistebníku –
na další ročník tohoto turnaje.
Za výbor TJ – Jiří Veselý st.

FOTBALOVÉ SOUTĚŽE JSOU JIŽ V PLNÉM PROUDU …
Uplynulá sezóna 2011/2012 byla pro jistebnickou kopanou velmi úspěšná,
přestože naši muži nakonec skončili jen těsně před branami postupu do 1.B třídy
(o jediný bod za vítězem okresního přeboru – družstvem Bordovic). Může nás jen
těšit to, že jako jediní z okresního přeboru jsme vítěze této soutěže dokázali
porazit hned dvakrát. Škoda proto bodové ztráty z podzimu, kterou se nám na jaře
již nepodařilo dohnat.
Stejně úspěšní byli i naši žáci, kteří v konečném účtování ve své soutěži
skončili na pěkné 4.příčce.
Naši nejmladší hráči – benjamínci – to měli v uplynulé sezóně hodně těžké
(nízký věk a málo hráčů), a tak skončili ve své Brušperské lize na posledním místě.
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Co nového do sezóny 2012/2013
Po půlročním působení v družstvu mužů ukončil hostování v dresu
Jistebníka Jakub Jiřičný (odešel do Fryčovic), stejně tak Adam Cviertna, který
v našich řadách strávil rok a půl (rovněž Fryčovice). Na hostování do Řepišť od
nás odešel ještě třetí hráč – Antonín Kašpar.
Kádr se tak kromě klasických opor, které jsou u nás na hostování (Jakub
Šoltýs – Klimkovice, Pavel Šamaj – Bravantice, Lukáš Malý – Petřvald), doplnil
o zkušeného Filipa Kadlčeka (hostování) a jistebnického Filipa Tomáška (rovněž
hostování). Zpět se vrací i několik bývalých jistebnických dorostenců – Patrik
Košař, Tomáš Kotek a Michal Tyleček.
Vedení družstva tvoří – trenér Richard Štros, vedoucí družstva Petr Nesvadba
Hráči TJ Jistebník – MUŽI – pro podzimní část sezóny 2012 / 2013:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Brázda David
Kotek Tomáš
Krayzel Petr
Lebica Miroslav
Lövy Vít
Malý Lukáš
Mohyla Martin
Mohyla Petr
Nesvadba Petr
Novobilský Martin
Pasker Martin
Rašek Jaromír
Šamaj Pavel
Šoltys Jakub
Štandl Jakub
Tomášek Filip
Veselý Jiří
Veselý Ondřej
Kadlček Filip
Košař Patrik
Tyleček Michal
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Pro naše fanoušky přinášíme přehled podzimních zápasů našich mužů.

MUŽI – Okresní přebor / 2012 – 2013
DATUM
12.08.12
19.08.12
26.08.12
02.09.12
08.09.12
16.09.12
22.09.12
30.09.12
06.10.12
13.10.12
21.10.12
27.10.12
04.11.12
11.11.12

DEN
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
NE
SO
NE
NE

ČAS
17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:00

DOMÁCÍ
Spálov
Jistebník
Mořkov
Jistebník
Štramberk
Jistebník
Kunín
Jistebník
Příbor
Stachovice
Jistebník
Skotnice
Jistebník
Jistebník

:
2:4
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

HOSTÉ
Jistebník
V.Albrechtice
Jistebník
Trojanovice
Jistebník
Fulnek
Jistebník
Tichá
Jistebník
Jistebník
Tísek
Jistebník
Bartošovice
Spálov

HŘIŠTĚ
Spálov
Jistebník
Mořkov
Jistebník
Štramberk
Jistebník
Kunín
Jistebník
Příbor
Stachovice
Jistebník
Skotnice
Jistebník
Jistebník

ODJEZD
15:15 BUS
--15:15 BUS
--15:00 MIKR
--14:30 AUTA
--14:00 AUTA
14:00 AUTA
--13:45 AUTA
-----

HŘIŠTĚ
Jistebník
Jistebník

ODJEZD
-----

MUŽI – POHÁR / 2012 – 2013
DATUM
15.08.12
22.08.12

DEN
ST
ST

ČAS DOMÁCÍ
17:00 Jistebník
17:00 Jistebník

:
3:1
:

HOSTÉ
Odry
Petřvald

DALŠI POHÁROVÉ ZÁPASY najdete jedině na našich stránkách: www.tjjistebnik.wz.cz

U žáků se toho mnoho nezměnilo. Kádr (až na dvě výjimky) zůstává
nezměněn, stejně tak trenér (Jiří Veselý ml.) a ostatní členové vedení družstva
(Jiří Novobilský, Libor Nedoba).
ŽÁCI – Okresní soutěž sk. „B“ starší žáci / 2012 – 2013
DATUM
09.09.12
16.09.12
22.09.12
29.09.12
07.10.12
14.10.12
21.10.12

DEN
NE
NE
SO
SO
NE
NE
NE

ČAS
14:15
14:00
10:30
11:30
13:00
10:00
12:30

DOMÁCÍ
Spálov
Jistebník
V.Albrechtice
Pustějov
Jistebník
Bartošovice
Jistebník

PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
05.09.12
ST
17:00 Jistebník

:
:
:
:
:
:
:

HOSTÉ
Jistebník
Vražné
Jistebník
Jistebník
Hl. Životice
Jistebník
Bravantice

HŘIŠTĚ
Spálov
Jistebník
V.Albrechtice
Pustějov
Jistebník
Bartošovice
Jistebník

ODJEZD
13:00 MIKR
--09:45 AUTA
10:30 MIKR
--09:00 MIKR
---

:

Bartošovice

Jistebník

---

:

Více informací naleznete na:
www.tjjistebnik.wz.cz
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Závěrem tohoto článku by výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Jistebník
chtěl tímto poděkovat všem hráčům a členům vedení družstva mužů, žáků i
benjamínků za dobrou reprezentaci celé naší obce a další vylepšení celkového
pohledu na jistebnickou kopanou v okrese Nový Jičín (zvýšený zájem o
jistebnický fotbal se mimo jiné projevuje i častějšími návštěvami diváků
z nejbližších okolních vesnic na naše mistrovská utkání).
Našim mužům přejeme úspěšný start do nového fotbalového ročníku
2012/2013 a věříme, že navážou na úspěšné výsledky z minulé sezóny a znovu se
pokusí o případný postup do 1.B třídy (který by Jistebníku určitě slušel).
Ještě lepší výsledky než loni přejeme samozřejmě i našim žákům. No a
benjamínkům – více hráčů, více vítězství a větší radost ze hry.
Za výbor TJ – Jiří Veselý st.

Radostná sdělení

/Danuše Lővyová /

 Na zámku v Porubě se 4. května 2012 uskutečnila za přítomnosti Řecké obce
v Ostravě i řady našich občanů vernisáž knihy Vzpomínky na Řecko, jejíž
autorkou je paní Milena Voralová (je to již její druhá kniha).
Zájemci se mohou obrátit na REPRONIS Ostrava, knižní E-obchod – Beletrie,
kde ji lze objednat na adrese www.repronis.cz.
Blahopřejeme autorce, knize přejeme šťastnou cestu mezi čtenáře.
 Jistebnická 13 už zcela nesporně patří k úspěšným malým dechovkám
v našem okolí. Svědčí o tom i fakt, že ji často můžeme slyšet v Ostravském
rozhlase.
Pozvání na třídenní festival dechových orchestrů Bílé Karpaty ve Valašských
Kloboukách a v Brumově konaný dne 17. - 19.8.2012 jen potvrzují, co bylo v
úvodu řečeno.
Vystoupení 13 bylo oceňováno potleskem účastníků a zejména velký aplaus
patřil Ládikovi Mariašovi za skladbu pro violoncello s názvem Romance,
jejímž je sám autorem.
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 Deník Mladá fronta – DNES uvedl zprávu, že náš občan – akademický sochař
pan Miroslav Rybička vytvoří náhrobek Jiřímu Raškovi – zlatému
olympionikovi z roku 1968. Náhrobek bude vytvořen z hořického pískovce a
bude 170 centimetrů vysoký.
Pomník Jiřímu Raškovi bude odhalen dne 28.září 2012 na Valašském Slavíně
v Rožnově.

 Krásnými fotografiemi se můžeme potěšit v knize Jistebník - odhalená krása
- dílo pana Jana Lipiny vydané u příležitosti autorova životního jubilea.
Publikace zachycuje scenérie z Jistebníku a blízkého okolí a je k nahlédnutí i
ke koupi na obecním úřadě. Je velmi vhodná i jako dárek.
 Nám, kteří sledujeme jistebnické stáje, jejich majitele, trenéry i žokeje udělala
nemalou radost zpráva v MF DNES, že 29. července 2012 již potřetí zvítězil
v Albertovské Cross Country osmiletý ryzák Valldemoso. Nepatří sice do
žádné ze 3 jistebnických stájí (Dostihová stáj Sendy Ostrava), ale jeho
úspěšným trenérem je náš občan pan Jiří Uhl. Blahopřejeme! Ať se i nadále
daří.
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 V sobotu 25. srpna se uskutečnila obecní slavnost v aerálu
Tělovýchovné Jednoty Jistebník. K bohatému programu a občerstvení
se rovněž uskutečnila putovní show Bílovecké Nemocnice, a.s. pod
názvem ROAD SHOW 2012. Zde v přistavené sanitě si mohli
zájemci nechat zdarma změřit svůj krevní tlak, hladinu cukru v krvi i
množství tuku v těle. Tato akce byla návštěvníky obecní slavnosti
přijata kladně a o tuto službu byl velký zájem.

CO NÁS ČEKÁ…

/redakční rada /

 Loutkoherci budou opět hrát, děti a jejich doprovod uvidí pohádku

O kohoutkovi a slepičce (září), Perníková chaloupka (říjen).
 Hasiči uspořádají 8. září Memoriál J. Konečného a soutěž O putovní

pohár zastupitelstva obce.
KDY A KDE…
 Zahrádkáři budou opět moštovat – o prázdninách prováděli opravu

zařízení moštárny.
Zahájení moštování oznámí obecní rozhlas a plakátek v moštárně.
 Některé bohoslužby v našem kostele budou nadále doplňovány

skupinou zpěváků a muzikantů, kteří si říkají Jistebnické zpívání.
 28. září si připomeneme Den české státnosti a 28. října Den vzniku

samostatného československého státu.
 Vzpomínka na zesnulé se uskuteční ve smuteční obřadní síni 2.11.2012
v 16.oo hodin.
 Další akce budou oznamovány na plakátech a v obecním rozhlase.

21

OZNAMUJEME, INZERUJEME

/

22

23

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.
************

Upozornění pro vlastníky půdy:
společnost SUGAL, s.r.o. je v konkurzu
Rodinná farma Švidrnochů z Poruby by tímto chtěla vlastníkům zemědělské půdy
v Jistebníku a okolí nabídnout pronájem nebo odkoupení jejich pozemků.
Jelikož společnost SUGAL, s.r.o. je od 8.8.2012 v konkurzu a není jistá její
další budoucnost, nabízíme Vám řešení této situace pronájmem pozemků do
našeho užívání nebo jejich prodejem.
Máme zájem se sejít s každým vlastníkem a představit naši farmu a podmínky
případného pronájmu či prodeje. V Jistebníku již obhospodařujeme 60 ha
z celkových 250 ha, rádi bychom tuto výměru rozšířili.
Nabízíme Vám nadstandardní výši nájemného, seriozní jednání a samozřejmě
řádnou péči o Vaši půdu. Pomůžeme Vám i s vyřízeným Vašich nevypořádáných
majetkových podílů za co nejvýhodnějších podmínek.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, prosím kontaktujte nás na tel. 724 234 308 nebo
emailem na svidrnoch@centrum.cz
Více informací o naší farmě najdete na www.svidrnoch.com
Na shledanou se těší
Ing. Richard Švidrnoch
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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

SECOND HAND
Jistebník 124 - u paní Kretové (u kapličky)
Otevřeno:

Po – Pá - od 15.00 Sobota - od 9.00 -

do 17.00 hod.
do 11.00 hod.

V prodeji – dětský, dámský a pánský textil.
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A CO NA KONEC . . .


V neděli 28. října v 03. oo hodin končí letní čas. Hodiny vrátíme na 02.oo
hod.
Letní a zimní čas - proč se vlastně mění?

Podzim – posun o jednu hodinu zpět; ve střední Evropě z 3:00 na 2:00

Letní čas je označení systémové úpravy měření času, při které se v letních měsících roku
nepoužívá čas daný příslušným časovým pásmem, ale používá se čas, který je o určitou
hodnotu (obvykle o 1 hodinu) posunut dopředu.
Cílem letního času je úspora elektrické energie, která by byla jinak potřeba pro večerní
osvětlení. Důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer (po západu slunce) než ráno (před
východem slunce). První vážně míněný návrh na zavedení letního času učinil londýnský
stavitel William Willett roku 1907 ve své eseji The Waste of Daylight. Ačkoli se mu podařilo
přesvědčit i jednoho z britských poslanců, návrh se nepodařilo prosadit. V praxi byl letní čas
poprvé zaveden za první světové války v roce 1916, a to hned v řadě evropských zemí.
Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika letech se ustálilo
pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový víkend (v noci ze soboty na
neděli) a končil poslední zářijový víkend. Od roku 1996 je letní čas o jeden měsíc delší – trvá
až do posledního víkendu v říjnu, čímž je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový.
Tato změna byla provedena v celé Evropské unii, takže se přizpůsobila i Česká republika.

 Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny v naší
obci 6. října 2012 – od 8 do 12 hodin na točně autobusu u nádraží ČD.
 Příští zpravodaj vyjde v druhé polovině listopadu 2012.
Písemné příspěvky odevzdávejte do pondělka 5. 11. 2012.
V posledním zpravodaji r. 2012 mají organizace možnost vyhodnotit svou
činnost, případně dobrou práci svých členů. Redakční rada se na Vaše
příspěvky těší.
________________________________________________________________________
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
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Kresba na titulní straně: Mgr. Alena Myšková
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Red. rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
26

