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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané!
Přestože se blíží doba dovolených, chtěl bych Vás seznámit s tím, co se
tento rok u nás bude dít a také s některými zajímavostmi.
Obec chce v tomto roce uskutečnit tyto akce: opravy komunikací,
přestavba kotelny v hasičské zbrojnici na kancelář a klubovnu (již hotovo),
výměna všech dveří v ZŠ TGM a oprava či výměna dveří na smutečce,
rekonstrukce a přemístění hlavního rozvaděče elektro v KD a osvětlení na
pódiu. Již byl opraven skatepark, vyrábí se herní prvky pro zahradu naší MŠ,
doplacení úvěru na hasičské vozidlo ve výši 1,5 mil. Kč a další.
Vzhledem k tomu, že pro příští školní rok je přihlášeno do naší MŠ o 18
dětí víc než je kapacita mateřské školy, rozhodli jsme se otevřít jednu třídu
v základní škole. Pan ředitel Jaromír Sládeček celou situaci pochopil a přemístil
družinu do budovy školy. Musí se provést drobné úpravy, aby vše odpovídalo
předpisům. Práce na otevření této školkové třídy již začaly.
Jediné, co mne však velmi mrzí, jsou daňové příjmy naší obce, které jsou
oproti propočtům a loňskému roku značně nižší. Může to znamenat omezení
prací v obci. Nejsme ovšem sami. Stejně jsou na tom i ostatní obce. Je to
způsobeno nekompetentními zásahy do ekonomiky státu a šetřením na
nesprávných místech. Jestliže se snižuje kupní síla, nejsou daňové odvody. Když
firmy nemají práci, neodvádí ani daně. Ekonomika prostě stagnuje. Proto i
příjmy obcí a měst jsou menší, a tudíž nebudeme moci udělat vše tak, jak
bychom chtěli a potřebovali.
Na druhé straně můžeme mít i trochu radosti, protože od příštího roku
2013 by mělo dojít ke změně ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ, což by pro naši
obec Jistebník mohlo znamenat 3,25 mil. korun navíc do našeho rozpočtu.
Protože jsem předsedou Krajské organizace Sdružení místních samospráv (SMS)
a tento problém financování obcí a měst řešíme již skoro 6 let, mohu
případným zájemcům sdělit osobně nebo na jednání zastupitelstva obce další
podrobnosti. Vypadá to tak, že naše práce a snaha nebude zbytečná.
Vše má ale svůj rub a líc. S vidinou toho, že některé obce by mohly mít víc
peněz, někteří už plánují, jak nás o tyto peníze připravit. Například Krajský úřad
MSK už vykalkuloval, že naše jízdné autobusem a vlaky je malé, a že obec
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Jistebník by měla přispívat na dopravní obslužnost částkou téměř 70 tis. Kč
ročně. Nevím tedy za co a doufám, že to naším zastupitelstvem neprojde.
Dobešova likvidace venkovského školství je, zaplaťpánbůh, zastavena, ale
i tak budeme na mzdy učitelů doplácet z důvodu nízkého počtu žáků nemalé
peníze. Ale protože školu chceme pro naše děti zachovat, jsme s tím smířeni a
takových peněz nám líto není. Školu prostě v naší obci chceme, protože
vzdělávání našich dětí je pro naši budoucnost to nejdůležitější.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat panu řediteli Jaromíru
Sládečkovi za ochotu a rychlost a paní ředitelce MŠ Věře Vaňkové za vstřícnost
a aktivitu při řešení problému s umístěním dětí do MŠ.
A protože se blíží čas prázdnin a doba dovolených, chci Vám všem popřát
slunečné léto, bezstarostný odpočinek a vždy šťastný návrat domů.
Váš starosta Josef Voral

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček/

Košík plný rozumu
Ve čtvrtek 3. 5. 2012 v Novém Jičíně proběhlo krajské kolo v deskové hře
Košík plný rozumu, kterého jsme se zúčastnili. Školu reprezentovali čtyři žáci od
2.- 5. ročníku, vítězové školního turnaje, Mikuláš Švihora, Tomáš Fiala, Tomáš
Uhl a Michal Kovalčík. Chlapci TOMÁŠ UHL ze 4. třídy a MICHAL KOVALČÍK z
5. třídy ve své věkové kategorii končí v krajském kole na 1. místě a tím si
zajišťují postup do celostátního kola. Školu budou reprezentovat 20. června v
Praze.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí!!
Školní sportovní olympiáda
V pondělí 21. května místo toho, aby žáci naší školy zasedli do lavic,
nastupují ihned ráno na školní hřiště, kde je oficiálně zahájena školní sportovní
olympiáda. Soutěží se v disciplinách - lehkoatletický trojboj (hod kriketovým
míčkem, starší žáci – hod granátem, běh na 50 m, starší žáci - běh na 60m, skok
do dálky), jízda zručnosti na jízdním kole a štafetový běh. Na závěr je pro mladší
žáky organizován turnaj ve vybíjené.
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Ti, kteří se v jednotlivých soutěžních disciplinách a věkových kategoriích
umístili na 1. - 3. místě, obdrželi věcnou cenu, která jim byla slavnostně
předána v sobotu 26. května u příležitosti pořádání dětského sportovního
odpoledne na hřišti u školy. V rámci dětského sportovního dne byly pro
dobrovolníky připraveny další soutěže – závody na koloběžkách, soutěž ve
střelbě ze vzduchovky a „maratónský“ běh, kterým byla školní olympiáda
ukončena. Všem vítězům blahopřejeme.
Věcné ceny dětem věnoval Obecní úřad a SRPŠ při naší ZŠ.
Dalšími sponzory dětského dne byly firmy – HRUŠKA s.r.o. Ostrava
Martinov, MADE GROUP a.s. Olomouc, AG FOODS a.s. Brno a Ovoce a zelenina
KUBLÁK Fryčovice.
Děkujeme.
Dopravní soutěž

Mgr. Naděžda Richtárová

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do dopravní soutěže.
Družstvo starších žáků tvoří dvě zkušené závodnice Adéla Štandlová a Jana
Máchová, k nim jsme vybrali dva kluky z osmé třídy, Jiřího Mohylu a Miroslava
Matěje. Družstvo mladších žáků tvoří Viktorie Wojciková, Hana Dufková,
Jaroslav Tilscher a Jiří Tyleček. Závodníci soutěžili ve stejných disciplínách jako
4

loni, tedy psali testy z pravidel silničního provozu, jezdili přes překážky, na
dopravním hřišti museli dodržovat pravidla silničního provozu a přitom objet
několik stanovišť, museli ukázat své praktické znalosti při ošetření různých
zranění. V okrskovém kole, které se konalo v Příboře, skončila obě družstva na
1. místě, v okresním kole, které se konalo na novém dopravním hřišti v Odrách
obsadili mladší 5. místo a starší obhájili 1. místo z loňského roku a postupují do
krajského kola, které se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 24. a
25.května. Družstvo ve složení Adéla Štandlová, Monika Novobilská, Jiří Mohyla
a Miroslav Matěj končí na 2. místě. Velkou zásluhu na tomto umístění má Adéla
Štandlová, která zvládla jízdu zručnosti na kole a jízdu na dopravním hřišti na 0
trestných bodů a sklidila potlesk a uznání od všech přihlížejících i rozhodčích.
Blahopřejeme
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková,učitelka/

Aprílovým měsícem dubnem nás provázelo téma Planeta Země. Děti
předškolního věku si hravou formou zábavnými, hudebními i pracovními
činnostmi osvojovaly pojmy Vesmír, planety, kosmická loď.... Pracovali jsme s
dětmi na modelu rakety, která nás vynese do Vesmíru. Dozvídali se zajímavosti
o planetách, četli jsme si Vesmírné pohádky, listovali v encyklopediích.
V soutěži krásy vyhrává planeta Saturn, pro svůj vznešený prstenec, v
soutěži síly obr Jupiter. Vítězem barevnosti se stává naše modrá planeta Země.
Zemí putujeme již letadlem. I na tomto modelu děti pracují. Na cestách se
seznamují s živou i neživou přírodou, třídíme přírodniny, sejeme semínka rostlin
a pozorujeme jejich růst.
Téma pomáhá dětem zorientovat se ve světadílech, jací lidé a zvířata kde
žijí a proč nejsme všichni stejní. Naše letadlo přistane v České republice, děti
sledují na mapě česká města, řeky i hory. Starší děti si je hravou formou
zakreslují do slepé mapy a dokreslují zajímavosti, např. Pardubice - perník...
Naše putování po krajích končí v naší obci. Popisujeme znak obce a vydáváme
se na polodenní výlet k rybníkům pozorovat vodní ptactvo. Všímáme si, co do
přírody nepatří, a co je naopak krásné. Vždyť jsme přece "Jistebničtí
hastrmánci". Tímto tématem jsme se rádi připojili k dubnovému svátku "Dne
Země", aby si děti uvědomily krásu, důležitost a nepostradatelnost naší "Modré
planety".
Krásné jarní počasí nás inspiruje k zajímavým výletům do našeho okolí.
11. 5. 2012 jsme navštívili včelaře, pana Miroslava Vavrečku v Bílovci. Děti se
dozvěděly mnoho zajímavostí ze života včel, péči o ně a proč jsou důležité pro
člověka. Prohlédli jsme si město Bílovec a po zmrzlinovém osvěžení v cukrárně
jsme
se
vrátili
z dopoledního
výletu
zpět
do
Jistebníka.
12. 5. 2012 starší děti naší mateřské školy vystoupily s pásmem lidových písní a
tanečků
ke
„Dni
matek“
v Kulturním
domě
v Jistebníku.
Téma „Kdo nás chrání“ naše děti velmi zajímá. Vyprávíme si o
záchranářích, vybarvujeme omalovánky, rozvíjíme tvořivé a konstruktivní hry,
čteme si zajímavé příběhy. Součástí tohoto tématu bude i určitě zajímavý výlet
do Technického muzea v Kopřivnici. 31. května 2012 jsme uspořádali výlet do
ostravské ZOO, který byl dárkem ke „Dni dětí“.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

/Jiřina Matějová /

Pozvánka na koncert
Srdečně zveme všechny na závěrečný koncert 9. ročníku Festivalu Poodří
Františka Lýska, který se bude konat na návsi Jistebnických zpěváčků a
v kulturním domě v Jistebníku v sobotu 16. června 2012.
Program závěrečného koncertu 9. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska:
- náves Jistebnických zpěváčků – 14.30 hodin
 Dechový orchestr Jistebnická 13
 Dětský pěvecký sbor Hlahol při ZŠ H. Salichové – Polanka
- sál kulturního domu – 15.00 hodin
 Dětský pěvecký sbor Koťata a Allegro, ZŠ Bílovec
 Pěvecký sbor Ko – Ko, ZŠ Ostrava - Zábřeh
 Dětský pěvecký sbor Studeňáček, SZUŠ Studénka
 Smíšený pěvecký sbor Lašan, Brušperk
 LSPT Ondřejnica – Pozdní sběr, Stará Ves n. O.
Výstava:

Obrazy Františka Michalika, akademického malíře
„Meandry řeky Odry“ – výtvarné práce dětí
Z historie pěveckých sborů v Jistebníku
Ze života festivalu „Poodří Františka Lýska“
Ukončení a závěr festivalu
Zprávička z 3. ročníku pochodu Poodřím – krajem Jistebnických zpěváčků
Doprovodnou akcí 9. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska je už 3.
rokem pochod Poodřím – Krajem Jistebnických zpěváčků. Proč zprávička?
Protože letošního ročníku se zúčastnilo méně turistů než roky předcházející.
Zúčastnili se pěší i cyklisté. Nejmladšího, tříletého Radimka z Jistebníku, vezla
babička na kole. Už tradičně je zastoupena rodina Seifových, maminka
s devítiletou Aničkou, byly pokaždé a malá se už předem těšila, nejen na výlet
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po vlastních nohou, ale i na medové perníčky, které také nemohly letos chybět.
Tradice je tradice! Letos jsme se s některými minuli a ani jsme si nepředali
pozdravení. Aspoň na Starovjáky máme štěstí, štamprlička, perníček, foto a
můžeme jít dál každý jiným směrem.
Suma sumárum: Jistebník + Ostrava 11, Stará Ves nad Ondřejnicí 4,
Proskovice 13. Procházka jarně se probouzejícím Poodřím opět nezklamala.
Svěží zeleň trávy, mladé lístky na vrbách, dubech či černém bezu, dávaly najevo,
že je konec zimy. Aprílové počasí - chvíli teplo a zas jinak - nás nemohlo
zastrašit. Počasí na pochod bylo příznivé, trochu deštíčku na osvěžení, sluníčko,
které se chvílemi schovávalo za mraky, toto vše nám nevzalo dobrou náladu.
Cestou jsme se kochali pohledem na napuštěné rybníky, v nich život ve vodě i
nad ní. Na vodní hladině se zrcadlily okolní listnaté stromy i vzdálené vrcholky
Beskyd. Křik divokých kačen i hlasité zvuky křídel kormoránů a zpěv pěvců
všeho druhu. Jak se dobře dýchalo a přijímalo vůni jarních květin orseje jarního,
sasanky hajní, fialky luční, řeřichy! U strouhy koláče až oranžově vybarvených
blatouchů. Paráda.
Tradiční je už zastavení v restauraci U Matěje ve Staré Bělé. Po
občerstvení nás vedou nohy směrem k polaneckému mostu přes Odru, dál
kolem rybníků až k našemu Podhorníku. Sádky, Rybářství a už pozorujeme
rychlíky na trati oběma směry. Cestou se loučíme s těmi, kteří odjíždějí
městskou hromadnou dopravou do Ostravy z Polanky. Dvě Jistebničanky jdou
od Polančice směrem na Jistebník přes Hraničky. Tak nás jen pár dochází domů
po páté hodině.
Letos odpadlo posezení v Oáze, nebylo s kým si udělat hezkou tečku na
závěr. Snad příště - na jaře 20. dubna v roce 2013.

Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Do Centra hasičského hnutí – zámku v Přibyslavi – se ve čtvrtek 3. května
2012 sjela řada dobrovolných hasičů České republiky. Bylo zde připraveno
předávání nejvyššího vyznamenání SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska) titul „ZASLOUŽILÝ HASIČ“.
Toto pozvání obdrželi i dva členové našeho sboru, a to paní Vlasta
Krayzlová a pan Antonín Krayzel. Po zhodnocení jejich celoživotní záslužné
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práce v požární ochraně a jejího rozvoje si oba převzali titul „Zasloužilý hasič“
z rukou starosty SHČMS Ing. Karla Richtera a dalších představitelů výkonného
výboru ústředí. Předání se zúčastnil rovněž starosta Okresního sdružení hasičů
v Novém Jičíně pan Stanislav Kotrc a členka SDH Jistebník paní Otilie Konečná.
Členové SDH Jistebník se připojují k blahopřání, rovněž děkují za
spolupráci a do dalších let přejí hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

Pozvání
Jistebničtí hasiči srdečně zvou občany a příznivce požárního sportu na:
15. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU.
Soutěž se uskuteční v sobotu 16.června 2012 od 8.30 hodin na návsi
Jistebnických zpěváčků. Zato soutěž je zařazena do „Moravskoslezské ligy“.
Občerstvení zajištěno. Soutěž se koná za každého počasí. Věříme, že přijdete
v hojné účasti povzbudit soutěžní kolektivy mladých hasičů.
Zároveň všechny zveme na soutěž mužů a žen v požárním útoku
 24. ročník „MEMORIÁLU JOSEFA KONEČNÉHO“ a
 24. ročník „O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE“,
která se uskuteční v sobotu 8. září 2012 od 11.00 hodin na návsi Jistebnických
zpěváčků. Rovněž tato soutěž se bude konat za každého počasí. Pro všechny
bude připraveno bohaté občerstvení.
Na Vaši účast se těší jistebničtí hasiči.
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ZE ŽIVOTA CHOVATELŮ

/Marta Nesvadbová/

Dne 24. 3. 2012 se konala výroční členská schůze chovatelů, na které
jsme hodnotili úspěchy i neúspěchy za rok 2011. Milým překvapením bylo
přijetí tří nových členů a řady mladých chovatelů se také rozšířily. Kroužek
mladých chovatelů vede pan Martin Ondovčák. Po ukončení schůze jsme měli
večírek s hudbou a všichni hosté se příjemně pobavili a odcházeli spokojeni.
Mládežníci se ve dnech 25. – 27. 5. 2012 zúčastnili okresního kola
Olympiády mladých chovatelů v Příboře.
Pro všechny spoluobčany připravujeme ve dnech 31. 8. – 1. 9. 2012
„Okresní výstavu mladých chovatelů a místní výstavu drobného zvířectva“.
Připravena bude bohatá tombola, občerstvení a hlavně mnoho kvalitních zvířat,
nejen na ukázku, ale některé i na prodej.
V měsíci září bychom chtěli uspořádat zájezd na Národní výstavu mláďat
králíků a drobného zvířectva v Hodoníně.
Na podzim se budeme snažit uspořádat společenský večírek ve vinárně
kulturního domu v Jistebníku.
Přejeme všem spoluobčanům příjemnou a klidnou dovolenou a všem
dětem radostné prázdniny.

MINIKOPANÁ

/Jiří Veselý/

Tělovýchovná jednota Jistebník,
oddíl kopané, uskuteční 14. července 2012
na hřišti TJ turnaj v MINIKOPANÉ
„O pohár starosty obce“.
Přihlášky je možno odevzdat
v hospůdce Na hřišti nebo v kavárně OÁZA,
dále pak přímo na místě konání turnaje
(nejpozději 30 min. před začátkem turnaje).
Více informací na www.tjjistebnik.wz.cz
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PIDIFEST 2012

/Bohumil Folta/

1.9.2012 bude v Jistebníku opět živo. Bude se totiž konat již 5. ročník
hudebního festivalu PIDIFEST.
Jako každý rok se snažíme vybrat kapely s blízkého okolí, které produkují
vlastní tvorbu. Výběr je složitý, protože kapel je velmi hodně, různých žánrů a
kvalit. Některé nás oslovily samy, většinou e-mailem, a některé zase my, když
jsme na ně dostali reference od jiných muzikantů. Navštěvujeme koncerty
v Ostravě a okolí, abychom si potvrdili, jestli jsou kapely hodny vystupovat na
našem festivalu.
Přestože stále ještě dolaďujeme obsazení kapel a jednáme s jejich
managery, ale i se sponzory, tak už teď Vám můžeme slíbit jedno jméno,
MAROW.
MAROW
Marow jako sólový projekt basáka Marka Zemana a textaře Lukáše Bruse
započal jednoho letního večera roku 2010 s kytarou, flaškou a příslibem
natočení dema. Netušili, co je čeká, zapůjčili si kabely, kytary a mikrofony, s
dovolením rodičů obsadili obývák a za pomocí přátel a jejich přátel začali
nahrávat. Inspirací jim byla atmosféra blížícího se Něčeho a očekávaného
Přerodu.
S každým dalším hudebním (a jiným) příspěvkem jejich hostů jim
postupně docházelo, že nenatáčejí demo, nýbrž plnohodnotné album. Všem CD
slíbili k Vánocům 2010. Po nekonečných zvukových úpravách, mixování a
masteringu jsou nakonec všichni rádi, že CD Tsunami je na světě a Ježíšek může
nadělovat alespoň o vánocích 2011.
Toto seskupení bude vystupovat i na letošním ročníku COLOURS OF
OSTRAVA, takže kdo by si je chtěl poslechnout předem, tak může již v červenci.
Do konce června dostanete podrobnější informace ohledně celého
festivalu, kde naleznete všechny kapely, jejich obsazení, playlisty, ale i s časy
kdo kdy bude vystupovat.
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Veškeré informace najdete samozřejmě i na našich webových stránkách
www.pidifest.wz.cz nebo na facebooku, kde budeme informace postupně
doplňovat.
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že letošní ročník bude tentokrát
probíhat v nádherném teplém podvečeru. Zároveň prosíme ty občany, kteří
zůstanou doma, o shovívavost - akce tentokrát potrvá přes půlnoc.

AKTIVNÍ OBČAN OBCE JISTEBNÍK

/Bohumil Folta/

Protože je naším cílem zapojit do aktivního života v naší obci co nejvíce
občanů, rozhodli jsme se vyhlásit soutěž „AKTIVNÍ OBČAN OBCE JISTEBNÍK“.
AKTIVNÍM OBČANEM OBCE JISTEBNÍK se může stát kterýkoliv občan
obce Jistebník, ale i blízkého okolí.
Za každou účast na sportovní, společenské nebo kulturní neziskové akci
pořádané občanským sdružením EXPEDITA, bude předána tomu, kdo vlastní
„PRŮKAZ AKTIVNÍHO ČLENA“ nálepka s logem sdružení
. Tuto nálepku si
každý sám nalepí do tohoto průkazu. Průkaz bude vystaven a předán tomu, kdo
se dobrovolně zaregistruje do seznamu Aktivních občanů obce Jistebník.
Průkaz je platný pouze s razítkem sdružení a podpisem osoby oprávněné jednat
jeho jménem.
Na konci kalendářního roku proběhne sčítání známek, z odevzdaných
průkazů, a poté budou na „Ukončení roku s EXPEDITOU“ slavnostně předány
ceny pro 3 nejaktivnější občany.
Rok 2012 je rokem premiérovým.
Termín pro odevzdání “průkazu aktivního člena” pro rok 2012 je 10. prosince
2012 na adrese sdružení, tj. Jistebník 240. Do 15. prosince 2012 proběhne
kontrola průkazů a sčítání nálepek. 28. prosince 2012 v 18.00 hod. bude ve
vinárně KD Jistebník slavnostní předávání cen vítězům.
Po předání těchto cen proběhne večírek na „UKONČENÍ ROKU 2012
S EXPEDITOU“.
EXPEDITA je tady pro Vás.
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ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

EXPEDITA

/Bohumil Folta/

Chtěli bychom Vás informovat o dosavadní činnosti občanského sdružení
EXPEDITA.
1. 5. 2012 jsme uspořádali 1. cyklo výlet pod názvem Příbor. Tohoto
výletu se zúčastnilo 18 cyklistů. Z Jistebníku nás bylo 15 a 3 z Košatky. V Příboře
na náměstí jsme se vyfotili a rozdali slíbenou sladkou odměnu. Tato odměna
nebyla jen pro účastníky do 15-ti let, jak bylo předem prezentováno, ale i pro
dospělé. Protože svítilo sluníčko a bylo teplo, dali jsme si také zmrzlinu. Tento
výlet jsme zakončili kofolou v restauraci Odra v Košatce, kde jsme se i rozloučili.
Všem zúčastněným byla rovněž přidělena nálepka s logem sdružení, k nalepení
do průkazu Aktivního občana obce Jistebník. Více předešlý článek.
12. 5. 2012 proběhla v sále kulturního domu besídka ke Dni matek. O
program se postarala kulturní komise, MŠ Jistebník a ZŠ TGM Jistebník. Na této
besídce jsme zajistili část občerstvení.
19. 5. 2012 proběhly v prostorách našeho kulturního domu dvě akce.
První byl Májový karneval s Jinálkem a Ájou, který začal v 15.30 hod.
Agentura, se kterou spolupracujeme, připravila bohatý program pro naše
nejmenší, kteří byli výborně připraveni a přišli i v maskách. Děti soutěžily
v různých hrách, kreslily a prolézaly rozmanitými překážkami. Na konci pak
všichni dostali odměny, které věnovalo HIT RÁDIO ORION, které se stalo našim
mediálním partnerem. Jen škoda, že nepřišlo více dětí. Asi to bylo ovlivněno
pěkným slunečným počasím a hokejem. Snad příště bude účast větší.
Druhou akcí byla I. Česko-Slovenská diskotéka. Abychom udělali změnu,
pozvali jsme DJ z Ostravy, který hraje v několika klubech. I přes malou účast se
lidé bavili a myslím, že byli spokojeni i s novým DJ.
Plán dalších akcí:
02.06.2012 – 2. cyklo výlet – Kunín (cca 44 km)
14.07.2012 – 3. cyklo výlet, dálkový – Staré Hamry (cca 120 km)
Cyklo výletů bude ještě více.
Samozřejmě budeme pořádat i nějaké karnevaly, buď v Jistebníku, nebo
v okolí. Dále máme v plánu další akce nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče.
Veškeré informace najdete na našich webových stránkách
www.expedita.eu nebo na fecebooku, kde je postupně doplňujeme.
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Rovněž řešíme, se správcem webu, zasílání novinek e-mailem. Toto
zasílání novinek bude automatické po registraci na našich stránkách. O spuštění
této služby budete včas informováni.
Děkujeme všem, kteří se již zúčastnili, anebo se chystají zúčastnit námi
pořádaných volnočasových aktivit.
EXPEDITA je tady pro Vás

NAŠI JUBILANTI

/

V měsíci červnu, červenci a srpnu se dožívají životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Ján
Strašík
85 let
Jozef
Michalík
80 let
František Rusek
75 let
František Belák
75 let
Jana
Urbánková
70 let
Rudolf
Ondryáš
60 let
Anna
Vrbinčíková
60 let
Lev
Kavka
50 let
Miroslav
Šuba
50 let
Štefan
Rác
50 let
*
*
*
*
*
Sidonie
Uhlová
89 let
Jarmila
Štandlová
80 let
Jan
Lipina
60 let
Jozefa
Nováková
60 let
*
*
*
*
*
Marie
Milerská
92 let
Věra
Kovalčíková
90 let
Josefa
Ledvinová
75 let
Jiří
Jarolím
70 let
Eva
Bučková
60 let
Eliška
Volná
60 let
Alena
Vaňková
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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PRÁZDNINY JSOU NA DOHLED
/Hasičský záchr.sbor MSK/
/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva/
Blíží se prázdniny, a i když chceme dny volna využít hlavně k odpočinku a
různým radovánkám na suchu i ve vodě, nemůžeme bohužel zapomínat na to,
že i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a tomu, jak tráví
svůj volný čas. Ne vždy se podaří pro děti vytvořit dostatečnou náplň pro volné
dny a tak se zde objevuje prostor pro jejich fantazii a uskutečňování různých
„hrdinských“ činů. Proto v případě, že ponecháváme děti úplně nebo částečně
bez dozoru měli bychom myslet na to, abychom v jejich dosahu nenechávali
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické
přípravky, které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů,
které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Důrazně
upozornit děti na to, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče
nejsou určeny ke hraní. Aby si při odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny
elektrické a plynové spotřebiče vypnuty, zda jsou uzavřeny vodovodní
kohoutky, zda jsou uzavřena okna a jestli při vycházení z bytu mají v ruce klíče.
Tato základní pravidla, která by samozřejmě měla platit nejen pro děti, ale i
dospělé, mohou alespoň částečně zamezit nebezpečí vzniku požáru a
případnému zranění nebo usmrcení osob a ke škodám na majetku.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně
nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na
děti o prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na
možné nástrahy upozornit a varovat je před nimi.
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A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve
vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo
dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je
následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních
měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a
grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání,
lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu
vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky nebo
svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 nebo
112.
Spokojené, radostné a hlavně bezpečné léto přejí hasiči HZS MSK,
územního odboru Nový Jičín

CO NÁS V TOMTO ČTVRTLETÍ ČEKÁ
 16. 6.












/red.rada/

8.30 hod. – soutěž mladých hasičů v požárním útoku
13.00 hod. – vítání občánků
14.00 hod. – setkání s jubilanty
14.30 hod. – 9. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska
24. 6. loutkové divadélka od 16 hodin v kulturním domě
25. 6. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník
1. 7. Jistebnická pouť
14. 7. turnaj v Minikopané
14. 7. 3. cyklo výlet dálkový – Staré Hamry (cca 120 km)
25. 8. Obecní slavnost na hřišti JT ve spolupráci s TJ
31. 8. - 1. 9. Okresní výstava mladých chovatelů a místní výstava
drobného zvířectva – hřiště u ZŠ TGM
1. 9. Pidifest
8. 9. soutěž hasičů v požárním útoku 24. roční „Memoriálu Josefa
Konečného“a 24. ročník „O putovní pohár Zastupitelstva obce“
Český svaz zahrádkářů bude opět provádět moštování. Datum zahájení
ohlásí obecní rozhlas a plakát v moštárně.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

/

MIMOŘÁDNÁ AKCE PRO OBČANY REGIONU POODŘÍ!!
ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízí občanům bezplatný odvoz a
ekologickou likvidaci vozidel určených k likvidaci !
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si
mohou termín odvozu dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde vám
sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla
z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku.
Tato akce platí v průběhu května a června 2012. Bezplatné odvozy
budou zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo
z místa odstavení auta.
Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho
nepojízdného vraku, protože jedině s protokolem, který vám při
sběrovém dni bude vystaven, máte zaručeno bezproblémové vyřazení
vozidla z registru.

KDY:
KDE:
CENA:

ÚTERÝ
ČTVRTEK
KULTURNÍ
60 KČ
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18:15 – 19:15
18:15 – 19:15
DŮM

Nově otevřená prodejna
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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PRODEJ SUDOVÉHO VÍNA
Občanské sdružení EXPEDITA rozšiřuje své služby
a obyvatelům obce Jistebník nabízí k prodeji
lahvované sudové víno.
V nabídce vína bílá i červená.
vinařství
Sklepy BÍLÝ KOPEC, Mutěnice

informace
mob.: +420 724 362 479
folta@expedita.eu
www.expedita.eu
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Dovolte nám představit společnost tianDe vyrábějící kosmeceutiku obsahující pouze
přírodní složky s využitím nejnovějších nanotechnologií, ale zároveň
s respektováním originálních čínských, tibetských a altajských receptur.
Každý výrobek tianDe, má ve svém složení jen vzácné přírodní ingredience účinných
látek z léčivých rostlin (ženšen, zázvor, lotos, laminaria) éterické oleje (jasmínu,
rozmarýnu, mandlí) unikátní složky živočišného původu (ovčí placenta, hadí tuk, žraločí
chrupavka, kolagen) minerály (perly, zlato, stříbro, křemík)
Výsledek použití těchto produktů je srovnatelná s terapeutickou léčbou!!!!
Nyní je na našem trhu více jak 200 produktů (vlasy, tělo, obličej aj….) další se postupně
uvolňují do prodeje.
Kvalita za nízkou cenu přesvědčte se sami
již při prvním použití.
Bližší informace:
Petr Hájek: 607 105 546
Dana Topičová : 776 319 474
tiande-ostrava@seznam.cz
http://tiande-ostrava.webnode.cz

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.
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ZDARMA DOPRAVA
při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

A CO NA KONEC . . .
 Díky občanům, kteří svou práci a čas plánují tak, že nedělní klid nemusí rušit
hukot sekaček.
 Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí, 25. června 2012
v kulturním domě.
 Pracovníci Jistebnického zpravodaje děkují občanům za zájem a spolupráci.
 Příští zpravodaj vyjde počátkem měsíce září 2012.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 16. srpna 2012.

Všem spoluobčanům přejeme dovolenou klidu a pohody.
Všem školákům prázdniny plné radosti a veselí.
__________________________________________________________________________
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
Evid. číslo MK ČR E 10242
Foto titulní strana: Zdeněk Willert
Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
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