JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
duben - květen 2012

1

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel ZŠ/

Naše základní škola se zapojila do projektu EU peníze školám. Cílem
projektu je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Učitelé v naší škole se zapojili do práce na šablonách v oblastech: cizí
jazyky, přírodní vědy, využití ICT. První monitorovací zpráva byla zaslána a
schválena. Nyní zpracováváme druhou monitorovací zprávu.
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání
Ve čtvrtek 9.února byl na naší ZŠ organizován zápis dětí do 1.ročníku
základního vzdělávání pro školní rok 2012/2013.
Z 16 dětí, které se spolu s rodiči k zápisu dostavily, do školních lavic
by mělo 1. září zasednout 11 prvňáčků. U pěti dětí bude rozhodnuto o
přijetí, resp. o odročení začátku školní docházky až v závěru letošního
školního roku.
Dětský maškarní ples
Ředitelství školy tímto děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a
vlastní realizaci dětského maškarního plesu pořádaného v sobotu 28.ledna
v kulturním domě.
Poděkování patří učitelkám mateřské školy a učitelkám základní
školy, které připravily s dětmi na plese vystoupení. Poděkování patří
členům výboru SRPŠ při ZŠ za zabezpečení pořadatelské služby na této
akci. Poděkování patří sponzorům, bez kterých by nebylo možné maškarní
ples pořádat. Jsou to : místní organizace Českého svazu chovatelů, Sboru
dobrovolných hasičů, českého mysliveckého sdružení a Tělovýchovné
jednoty, dále EKOSTAR PLUS, s.r.o. (ing.Zegzulka L.), KB – BLOK, s.r.o.
(ing.Stareček V.), AUTOCONT s.r.o. (ing. Viktorin J.), Kavárna OÁZA (pan
Matěj P.), restaurace Na Obci (pan Mamula V.), GASTROSTELA s.r.o., Obecní
úřad , manželé Vrbinčíkovi a členové výboru SRPŠ.
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Lyžařský kurz žáků naší školy

Naděžda Richtárová

V týdnu od 27. února se žáci naší školy zúčastnili lyžařského
výcvikového kurzu v Karolínce-Bzové. Lyžařského výcvikového zájezdu se
zúčastnilo 27 žáků ze 7. a 8. třídy naší školy. Lyžařský kurz trval od pondělí
do pátku, tedy 5 dní, a byly to dny opravdu nabité různými aktivitami.
Hlavní aktivitou bylo samozřejmě lyžování. Někteří žáci přijeli na kurz, aby
se zdokonalili, většina ale začínala úplně od začátku. A právě tito účastníci
snad nakonec odjížděli domů nejspokojenější, protože své začátky zvládli
na jedničku. Prověřením lyžařských dovedností byl slalom, kterého se
většina kurzistů zhostila velmi dobře. Vítězové si ze závodu odnesli pěkné
ceny a ostatní pocit vítězství sami nad sebou. Ve středu odpoledne jsme
soutěžili bez lyží v různých sportovních disciplínách, i v nich zápolili žáci
s chutí a nejlepší byli odměněni pěknými cenami.
O večerní programy se často postarali žáci sami, pobavili jsme se při
scénkách, různých soutěžích a největším zpestřením byl večer v maskách.
Co dodat závěrem? Ať už žáci zvládají „oblouk“ na svahu lépe nebo
hůře, věříme, že lyžovat budou rádi a že na své začátky na lyžařském kurzu
budou dlouho vzpomínat.
Zájezd do Prahy
Hana Begovská
Čtvrtek 15. března začal pro mnohé Jistebničany už ve tři hodiny
ráno, kdy vstávali a vypravovali své děti na výlet do Prahy. Bylo pak
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zajímavé sledovat, jak se cesta na Fibich rozzářila světly aut, která
směřovala na Studénku. Děti měly ve 4 hodiny sraz na nádraží ve Studénce
a vyrážely rychlíkem na Prahu. Škola využila výhodné akce Českých drah
kombinované s nabídkou cestovní kanceláře Výuka jinak a za velmi
příznivou cenu uspořádala celodenní exkurzi do hlavního města.
Před osmou hodinou vystoupilo na hlavním nádraží v Praze přes 40
dětí a vydaly se na Václavské náměstí, kde už nás čekal pan průvodce.
Během celého dne žáci navštívili bezpočet památek. Prošli si Pražský hrad,
kde měli možnost zhlédnout Svatovítský poklad. Pro některé však byla
zajímavější výměna stráží . Chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Vladislavský
sál. Mnohé uchvátila procházka po Karlově mostě, nebo právě opravený
Staroměstský orloj. Děti měly také čas na nákupy suvenýrů a občerstvení.
Před odjezdem jsme se ještě prošli kolem Národního divadla, Tančícího
domu a kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde byli nacisty zabiti účastníci
atentátu na Heydricha. Při zpáteční cestě na hlavní nádraží nás čekal
poslední složitý úkol, vyhnout se právě probíhající demonstraci na
Václavském náměstí. Vše dobře dopadlo a po šesté hodině jsme už vyráželi
vlakem zpátky domů. Všichni byli uchození a plni dojmů. Doufáme, že se
dětem výlet líbil a že splnil to, co avizoval, tj. Výuku jinak…
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Věra Vaňková, ředitelka MŠ/

Informace k organizaci zápisu dětí do mateřské školy
pro šk.rok 2012/2013
Zápis dětí pro školní rok 2012/2013 proběhne ve dnech od 2. 4.
2011 do 4. 4. 2012. Rodiče si mohou přihlášku vyzvednout v MŠ v době od
6.30 do 14.30 hodin. Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 let,
výjimečně mohou být přijaty děti mladší.
Žádosti o přijetí dítěte budou posuzovány dle platných „Kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.

JAK TO BYLO A JAK JE TO TEĎ
aneb základní škola vs. gymnázium

/Kristýna Höppová/
/Postřehy a názory studentky/

Základní školu jsem opustila na konci černa roku 2011 a jako většina
třídy jsem byla zvědavá, jaké to bude na nové škole. V září jsem tedy
nastoupila na Wichterlovo gymnázium v Ostravě. Hledání třídy vypadalo
jako honba za pokladem, každý koukal do plánku, protože tato škola je
hodně velká. Má tři patra plus ještě „domeček“, kde se učí jazyky. A to je
první rozdíl. Na ZŠ jsme byli stále v jedné třídě a prostě se nedalo ztratit. Na
gymplu jsme pravidelně strávili celou přestávku hledáním třídy, abychom
pak zjistili, že je ve třetím patře, což je mimochodem sto jedna schodů.
A co samotné vyučování? Na každé škole jsou učitelé oblíbení a
neoblíbení, přísní a méně přísní. Naštěstí se nevyplnila prognóza, že na
gymplu se bude známkovat striktně podle tabulek a ani na průměry se moc
nehledí. Stále platí, že hodně důležitá je snaha. Ovšem pokud se má psát
písemka třeba ze čtyř předmětů, každý je alespoň na pět stránek, to pak ta
snaha trochu opadá. A to je další rozdíl. Na ŽŠ : „Ach jo, píšeme písemku
z pěti stránek, to je šílené!“Na gymplu: „Jé, píšeme jenom z pěti stránek!“
Ono totiž platí, že není těžké se na školu dostat, protože je poměrně málo
žáků a přijímací zkoušky nejsou zase až tak těžké, ale udržet se tam už těžší
je.
Další rozdíl je v počtu žáků. Jistebnická ZŠ má 120 žáků a Wigym
(tak se našemu gymplu zkráceně říká) má 450 žáků. V Jistebníku se všichni
znají, když se něco stane, na druhý den o tom ví minimálně celá škola.
Učitelé si pamatují kdo, co, kde, kdy provedl. Na gymplu si sotva pamatují
naše jména, což je pochopitelné, když jenom prvních ročníků je pět. V naší
třídě to mají poněkud usnadněné, je nás pět Kristýn. Naší třídní
profesorkou je shodou okolností také matikářka – jako na ZŠ.
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Největší výhodou gymplu je spousta akcí. Od září jsme ještě neměli
týden, kdy by nebyla nějaká změna v rozvrhu. Učitelé nás berou již skoro
jako dospělé. Největší nevýhodou je na druhé straně obrovské množství
učení a dojíždění, od toho se odvíjí i podstatně méně volného času.
ZŠ má též své výhody a nevýhody, je to povinná škola, každý má
odsud zajímavé zážitky, na které rád nebo nerad vzpomíná, je to prostě
základ do života a je jen na každém, jak tento základ bude dál využívat.

VELIKONOČNÍ JARMARK

/Šárka Storzerová/

V pátek 30. března 2012 se bude konat v kulturním domě
„Velikonoční jarmark“ v době od 17.00 do 19.00 hodin.
Na co se můžete přijít podívat:
 výstavu velikonočních dekorací
 výstavu prací dětí MŠ a žáků ZŠ
 zdobení a výrobu kraslic
 pletení tatarů
 výrobu píšťalek
 výtvarné dílny, do kterých se můžete zapojit.
Můžete si také zakoupit:
 jarní květiny
 perníky
 velikonoční dekorace
 výrobky žáků ZŠ
 umělecké kraslice
 keramiku a další rukodělné výrobky.
Součástí jarmarku bude vystoupení žáků ZUŠ, MŠ a ZŠ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

MÚZIÁDA 2012

/Ludmila Veselá/

Vážení spoluobčané,
z vážných technických důvodů se Múziáda z termínu 21.dubna 2012
přesouvá na duben 2013.
Za pochopení děkují pořadatelé.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

/Jiřina Matějová/

Vážení přátelé,
již třetím rokem organizujeme v rámci festivalu turistický pochod
Poodřím - krajem Jistebnických zpěváčků. Koná se v sobotu 21. dubna
2012. Sraz je v 10.00 hodin před OÁZOU.
Srdečně zveme zájemce o turistiku v našem Poodří, která skýtá
v jarních měsících setkání s přírodou, čerstvým vzduchem a necelými
dvěma desítkami kilometrů. Těšíme se na setkání.
Festivalová pozvánka

Za Správní radu FPFL: ředitelka Mgr. Eliška Krejčíčková
Organizátoři z obcí:
Proskovice:
Mgr. Marie Matějová

Stará Ves nad Ondřejnicí:
Mgr. Věra Závidčáková
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Jistebník:
Mgr. Jiřina Matějová

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

/Jana Majerová/

„Čarodějnice, čarodějové, lesní i vodní skřítci a víly,
malincí i velcí, staří i mladí – připravujte se!“
Budete mít slet 30. dubna 2012. Sraz je v 18 hodin u kulturního domu.
Přeletíme za patřičného lomozu (rámusítka s sebou) vesnicí a přistaneme u
ohně na hřišti TJ. Tam spálíme stará košťata nebo jiné dřevěné nebo
proutěné lítací vynálezy vlastní výroby, zatančíme kolem ohně čarodějskou
zumbu a pak na nás čekají další hrátky, které jsou zatím překvapením. Snad
si i zazpíváme.
Jsou zvaní i nemaskovaní!
O občerstvení bude postaráno!
Těší se na Vás pořadatelé.
Důležité: Děti v doprovodu dospělých!

DEN MATEK

/kulturní komise/

Zveme všechny maminky, babičky, prababičky na besídku ke Dni
matek, která se uskuteční v sobotu 12. května 2012 v našem kulturním
domě.

LOUTKOVÉ DIVADLO V ROCE 2012

/Jarmila Mariašová/

Loutkoherci po přestávce o období plesů zahájili svou činnost již
v březnu pohádkou „Poklad na dračím hradě“. Dalšími pohádkami budou:
 v dubnu
O Červené karkulce
 v květnu
Šípková Růženka
 v červnu
O hastrmánkovi
 v září
O kohoutkovi a slepičce
 v říjnu
Perníková chaloupka
 v listopadu
Čarovné psaní
 v prosinci
Duhový ptáček
Hrajeme vždy druhou neděli v měsíci, každé představení začíná v 16
hodin. Pozvánka bude vyhlášena obecním rozhlasem a zveřejněna na
plakátech. Změna termínu vyhrazena.
Na vaši návštěvu se těší loutkoherci.
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SOCHA BEDŘICHA SMETANY

/Danuše Lövyová/

Víme všichni, že v Jistebníku v části „zákostelí“ u č.p. 193 stojí socha
Bedřicha Smetany? (Foto na titulní straně zpravodaje) Jaká je její historie?
Jak se do Jistebníku dostala?
Jde o dílo sochaře Rudolfa Vávry, který je vytvořil pro Mariánské
Hory v roce 1924 u příležitosti 100. výročí narození skladatele.
Tři části hořického pískovce tvoří celek. Na hranolovitém podstavci je busta
skladatele. Střední část je zdobena vysokým reliéfem dětských muzikantů
s nástroji. Zezadu je datace 1824 – 1924. Zepředu nápis Bedřich Smetana.
Celé dílo bylo poškozeno , proto byl sochař - restaurátor Jan Rybička
(syn akad. sochaře Miroslava Rybičky) požádán, aby vytvořil repliku. Stalo
se tak v letech 1983 - 1984. Replika byla za spolupráce architekta Zdeňka
Špačka u příležitosti Roku české hudby 1984 osazena před levým bočním
průčelím Divadla Antonína Dvořáka v Ostravě, kde stojí dodnes.
Původní Vávrova socha zůstala v Jistebníku u domu č.p. 193, který
patří do pozůstalosti rodiny Jana Rybičky.
Tuto informaci doplňujeme čtyřmi fotografiemi ( pořídil David
Lubojacký) s reliéfy střední části sochy.
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NAŠI JUBILANTI

/KPOZ/

V měsíci dubnu a květnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Eliška
Vlčková
70 let
Jiří
Vaněk
50 let
Miroslav Michalík
50 let
*
*
*
*
*
František Křižan
75 let
Mária
Beláková
75 let
Vlasta
Rusková
75 let
Miroslav Besta
70 let
Jaromír
Sládeček
60 let
Antonín
Šihor
60 let
Pavla
Buchtová
60 let
Josef
Holica
50 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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Z ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

/Jiří Veselý, ml./

Zimní příprava a soustředění 2012 - MUŽI
Naši muži vzali zimní přípravu vážně a již z kraje ledna
začali v rámci první zimní přípravné fáze pravidelně
v úterky a čtvrtky navštěvovat jistebnickou tělocvičnu.
Zde probíhal pod vedením trenéra Richarda Štrose a
jeho asistenta intenzivní trénink, který měl za cíl
zdokonalení silové a vytvrvalostní vybavenosti
jednotlivých hráčů. V této fázi proběhly i dva venkovní hodinové výběhy.
V rámci druhé fáze absolvovali naši hráči od čtvrtku 1.3.2012 do
neděle 4.3.2012 čtyřdenní zimní soustředění na Slovensku, které bylo
vyvrcholením zimní přípravy se zaměřením na silový a herní rozvoj týmu.
Tohoto soustředění se zúčastnilo 16 hráčů, kteří si tak mohli ověřit svůj
fyzický fond.
Hráči byli ubytováni v penzionu Kalinka (nedaleko městečka
Partizánské) v blízkosti termálních léčivých pramenů a sportovního
letoviska. K dispozici měli plně vybavenou tělocvičnu, soukromou vířivku,
dvě plně automatizované sauny, jeden plavecký bazén, termální
skupinovou vířivku a také měli k dispozici služby profesionálního maséra.
Tréninkové hřiště, na kterém probíhala většina cvičení, bylo vzdáleno od
ubytovny cca 700 m.
Fotbalisté museli zvládnout celkem 9 tréninkových jednotek, z čehož
bylo pět výkonnostních, jedna silová a tři regenerační. Na Slovensku se
mimo jiné naši muži utkali s dvěma místními celky, jež hrají kraj a 4.
nejvyšší slovenskou ligu. V prvním ze dvou zápasů podlehl Jistebník
čtvrtoligovému celku 1:2, v druhém zápase již uhráli remízu 2:2.
Velké uznání jistě patří všem zúčastněným a v neposlední řadě také
p. Richardu Štrosovi a jeho bratru, kteří se po celé čtyři dny starali o
veškeré organizační záležitosti.
Nyní se už naše mužstvo dostává do třetí fáze zimní přípravy, ve
které je mimo jiné čekají ještě tři přípravná utkání (hraná na umělém
povrchu v Bílovci). Dva zápasy z pětice celkem se již odehrály – Jistebník
v nich porazil družstvo Olbramic 7:1 a družstvo Pustějova 4:1. Utkání se
odehrála již s novými posilami (Lukáš Malý, Miroslav Lebica a Jakub
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Jiřičný). Více informací včetně dalších utkání všech družstev TJ Jistebník
najdete na www.tjjistebnik.wz.cz .
PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY - rozlosování JARO 2012:
MUŽI:

08.04.12 (NE)
15.04.12 (NE)
22.04.12 (NE)
28.04.12 (SO)
06.05.12 (NE)
12.05.12 (SO)
20.05.12 (NE)
26.05.12 (SO)
03.06.12 (NE)
09.06.12 (SO)
17.06.12 (NE)

15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Jistebník - Kunín
Hladké Životice - Jistebník
Jistebník - Zbyslavice
Vel. Albrechtice - Jistebník
Jistebník - Trojanovice I
Štramberk - Jistebník
Jistebník - Mořkov
Příbor - Jistebník
Jistebník - Stachovice
Skotnice - Jistebník
Sedlnice - Jistebník

ŽÁCI:

15.04. (NE)
22.04. (NE)
06.05. (NE)
12.05. (SO)
20.05. (NE)
27.05. (NE)
03.06 (NE)
10.06. (NE)

13:00
13:30
14:00
14:30
14:30
14:30
10:00
14:45

Hladké Životice - Jistebník
Jistebník - Bartošovice
Jistebník - Jeseník n.O.
Bravantice - Jistebník
Jistebník - Děrné
Jistebník - Pustějov
Jistebník - Vražné
Spálov - Jistebník

VÍTE, ŽE . . .

/Bohumil Folta/

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás informovat o založení nového občanského
sdružení s názvem EXPEDITA.
Registrace tohoto sdružení u MV ČR proběhla v lednu letošního roku
a na konci ledna jsme zřídili účet u FIO banky a založili potřebné živnosti na
živnostenském úřadě.
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K základním cílům sdružení patří (citace ze stanov sdružení):
 Podpora kulturního a sportovního života v lokalitách s malým počtem
obyvatel nebo slabým kulturním a sportovním vyžitím
 Podpora společenského sdružování na kulturních a sportovních akcích
a tím zajištění utužení mezilidských vztahů
 Rozvoj občanské společnosti v oblasti literatury, publicistiky a
výtvarného umění
Sdružení bylo založeno na základě našich vnitřních pocitů, že občané
obce Jistebník se málo setkávají a tím i baví. Chtěli bychom, aby občané
v naší obci žili bohatším aktivním životem. Proto budeme zajišťovat a
pořádat besedy, společenské, kulturní a sportovní akce a tímto občanům
chceme zpestřit jejich život.
Tímto Vás rovněž oslovujeme s nabídkou spolupráce. Kdo by měl
zájem podpořit a spolupracovat na těchto projektech s námi, tak nás může
samozřejmě oslovit a stát se členem občanského sdružení. Informace
najdete na našich webových stránkách www.expedita.eu anebo nám
napište info@expedita.eu.
Abychom mohli tyto aktivity zajišťovat, potřebujeme samozřejmě i
nějaký kapitál. Za tímto účelem jsme již pořádali Velikonoční večírek.
Jelikož je většina těchto aktivit nezisková, stěží pokryjeme náklady, proto
bychom chtěli oslovit i místní živnostníky a společnosti, aby nám finančně
pomohli a my tímto mohli tyto akce pro obyvatele naší obce zajišťovat.
Samozřejmě jsme již navázali spolupráci s obecním úřadem, naší základní
školou a jinými neziskovými subjekty.
Více informací o nás včetně kontaktů a bankovního spojení najdete
na www.expedita.eu.
S přáním více zábavy a bohatšího života
EXPEDITA je tady pro Vás

OZO INFORMUJE

/Helena Marťanová/

OZO Ostrava s. r. o., provozovna 6 Studénka oznamuje změnu vývozu
BIO odpadu, který bude v naší obci od dubna 2012 vždy ve středu v lichý
týden. První vývoz bude 12.4.2012, což je sice čtvrtek, ale tento posun je
z důvodu Velikonočního pondělí 9.4. Další odvozy bude již vždy každou
druhou středu v lichý týden.
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SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO

/Bc.Hana Jenčová/

Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu
třetího věku se čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů:
1) Cestování po britských ostrovech napříč stoletími
2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů
3) Minulost a současnost češtiny
4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi
vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích
vedených našimi odborníky.
Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými
informacemi a zážitky. Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na:
597 094 017, 734 355 862 nebo písemně: Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709
00 Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i
e-mailem: filip.goszler@osu.cz

HASIČI VARUJÍ

/nprap.Dagmar Benešová/
vrchní inspektorka HZ MSK

Bezpečné jaro
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají
právě v tuto dobu často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a
pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
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Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona se vystavují
nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do
výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho
nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby
byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně
do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.),
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být
vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem
„Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až
do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem,
nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však
povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského
záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i
s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy,
kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné
pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
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místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke
zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám
na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.

PROČ ?!

/Marta Krausová/

Při svých procházkách s dětmi často narážím na podpobné „poklady“
pohozené v okolí aleje.
Na otázku: Co to je?“ ještě umím odpovědět. „To jsou psí hovínka, děti.“
Na otázku: „A proooč?“ už odpovědět opravdu neumím.
Proč, když někdo po svém pejskovi uklidí hovínko do mikroténového sáčku,
proč ho potom nehodí do popelnice, ale na zem?!

OZNAMUJEME, INZERUJEME

/

RÁDA BYCH JELA V ČERVNU K MOŘI A HLEDÁM SLEČNU NEBO PANÍ,
KTERÁ BY CHTĚLA JET SE MNOU, MÁ SMYSL PRO HUMOR, JE
POHODOVÁ A NELEŽÍ CELÝ DEN U HOTELU.

 733195925
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POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY
 chodníky, vjezdy, terasy, parkoviště, bazény
 pokládka obrub, palisád, žlabů
 výkopové a terénní úpravy
Rádi za Vámi přijedeme, poradíme, zaměříme,
zpracujeme cenovou nabídku.
p. Petr Horvát : 734 330 401, 604 473 975

e-mail: Peteros666@email.cz;
pe.fabianova@seznam.cz
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Cyklosport –Prodej-Servis- Martin Přikryl
NOVINKA-PRODEJ ELEKTROKOL! Možnost vyzkoušení!
Výhradní prodejce Německých kol FOCUS!
Prodej kol a doplňků na splátky bez ručitele!
Servis zajištěn
Garanční opravy do měsíce zdarma
Servis do 24 hod

Výběr z 150 kol na prodejně.
Stavba kol na zakázku.

Prodej sportovních potřeb.
Hokejky,brusle,lyže,tenisové rakety, míče, pálky
na stolní tenis,spací pytle a další sportovní zboží
Termo prádlo-MOIRA
Bazar jízdních kol.
Oblečení a obuv pro cyklisty.

Výprodej rybářských potřeb, sleva 50%
Možná platba kartami.

Pracovní doba: Po-Pá 9,30 - 12,00 14,00 - 18,00
So
8,30 - 12,00
http://Cykloprikryl.wz.cz cyklosport1@seznam.cz

Stará Ves nad Ondřejnicí.ul.Petřvaldská 709
Martin Přikryl Mobil:603520428
Prodejna  558435264

PRODEJ A SERVIS POČÍTAČŮ
Jan Fárek – Jistebník
Servis, čištění, zálohy dat, poradenství
Tvorba a správa www stránek,
grafické práce (vizitky aj.)
www. servis-jistebnik.cz
 722 300 912
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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.

*

*

*

*

*

PEDIKÚRA - MANIKÚRA - NEHTOVÁ MODELÁŽ
Simona Zajícová
Jistebník - Obecní úřad 1. patro
Tel. číslo: 739 033 055
Email: simisi@email.cz
POUZE NA TELEFONICKOU OBJEDNÁVKU !
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Kadeřnictví Jana Habernalová
provozuje kadeřnické služby pouze na objednávku.

 737 436 035
 552 303 727
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23. března 2012
opět zahajujeme prodejní pátky přímo ve výrobně masných výrobků
v Petřvaldě (u Mošnova)
vždy od 8,00 hod do 13,00 hod.
TEPLÁ UZENINA PŘÍMO OD ŘEZNÍKA
(uzená masa přímo z udírny, luxusní klobásy, anglická slanina, špek, žebírka)
DOMÁCÍ ZABIJAČKA
(jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, paštika, prejty, teplé škvarky, sádlo, zabijačková
prdelačka,
valašská pohanková jelítka a masové jitrničky)
ZVLÁŠTNÍ NABÍDKA
(široký sortiment lahůdek – obložené mísy, aspiky, saláty, zeleninové saláty, obložené
chlebíčky,
jednohubky, pomazánky, krémy a další výrobky – vše vhodné k rodinným i firemním
oslavám)

Přijďte ochutnat vybrané tradiční lahůdky, vyrobené z kvalitních
domácích surovin.
Těšíme se na Vás!
MORAVAN - masná výroba s. r. o., Petřvald 1 20, 742 60 Petřvald
Telefon: 556 794 725, telefon-fax: 556 754 431
e-mail: objednavky@moravanpetrvald.cz

Informace o výrobcích najdete na www.moravanpetrvald.cz
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A CO NA KONEC . . .
* Děkujeme všem spoluobčanům, kteří v předjaří a počátkem jara uklidí
okolí svého domu a nezapomenou ani na příkopku či chodník.
* 21. dubna 2011 v době od 8 do 12 hodin budou na návsi přistaveny
velkoobjemové kontejnery i kontejnery na nebezpečný odpad.
* 22. dubna 2012 - /neděle/ se uskuteční v kulturním domě Jarní
koncert našeho Dechového orchestru mladých.
* Majitele psů upozorňujeme na zaplacení poplatku ze psů, který je
splatný do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu, nebo převodem: číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* Další Jistebnický zpravodaj vyjde v polovině června a bude zahrnovat
zprávy na červen, červenec a srpen. PROSÍME PŘEDSEDY ORGANIZACÍ,
aby zpravodaj využili k informacím o své činnosti, zejména o akcích
určených veřejnosti.
Písemné příspěvky odevzdávejte do STŘEDY 23. května 2012.

8. a 9. dubna oslavíme Velikonoce.
Všem spoluobčanům přejeme pěknou velikonoční pohodu
a dětem bohatou pomlázku.
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů.
Evid. číslo MK ČR E 10242
Foto titulní strana: David Lubojacký
Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků.
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