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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011 NAD MATRIKOU OBCE
Počet obyvatel k 1.1.2012:
Celkem
1548 z toho
- přihlášeno
43
- odhlášeno
32

muži: 764
20
17

ženy: 784
23
15

Narozené děti:
Antonín
Pavlík
Karolína
Opartyová
Ema
Honusová
Sabina
Foltová
Barbora
Chýlková
Sophia Selin Durmus
Viktor
Bauko
Beata
Dočekalová
Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Sňatky:
V roce 2011 uzavřelo sňatek 10 našich občanů .
Láska, tolerance, štěstí ať jsou Vašimi průvodci na společné cestě!

Jubilejní - zlaté svatby:
Vlasta a Josef Vágnerovi
Marie a Otto Šichorovi
Božena a Jozef Michalíkovi

1. 7. 2011
30. 9. 2011
2. 12. 2011

Přejeme hodně zdraví a pěknou životní pohodu!
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Úmrtí:
Miluše
Zdeněk
Libuše
Jaroslav
Stanislav
Rostislav
Bohuslava
Jarmila
Ivan
Stanislav
Vladislav
Marie

Bruzková
Tomeček
Sládečková
Lubojacký
Jurník
Juřina
Urbánková
Gelnarová
Müller
Adámek
Jaworek
Vykopalová

71 let
72 let
76 let
77 let
84 let
44 let
84 let
91 let
73 let
51 let
84 let
80 let

22. 2.
15. 3.
29. 3.
12. 6.
29. 7.
14. 8.
29. 8.
9. 11.
8. 11.
21. 11.
24.11.
22.12.

Kdo byl milován, není zapomenut!

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011

/Vlastimil Vágner/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 7. zasedání dne 12.12.2011 schválilo
rozpočet obce Jistebník na rok 2012 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
v tis. Kč
daně ze státního rozpočtu
11.500
poplatky z provozování VHP
60
správní poplatky
50
poplatky ze psů
45
ostatní poplatky
85
neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu
325
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
115
příjmy z bytového hospodářství
50
příjmy z pronájmu ost. nem.- nebytové hosp.
140
příjmy z pronájmu pozemků
110
příjmy z prodeje pozemků
1.850
3

nakládání s odpady – poskytování služeb
příjmy z úroků
reg. a místní správa – příjmy z poskyt. služeb
ostatní příjmy
Příjmy celkem

735
15
40
30
15.150

Výdaje:
ukazatel
sdělovací prostředky
odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky MŠ
neinvestiční příspěvky ZŠ
činnosti knihovnické
péče o vzhled obcí a veřejná zeleň
provozní náklady kulturního domu
náklady na veřejné osvětlení
náklady na pohřebnictví
sběr a svoz komunál. odpadu
náklady na požární ochranu
zastupitelstvo a místní správa
pojištění majetku
služby peněžních ústavů
neinvestiční transfery celkem

v tis. Kč
20
40
300
1.200
15
100
970
315
25
950
1.640
7.678
102
25
470

z toho: DOM
160 tis. Kč
Dech.13
30 tis. Kč
TJ
180 tis. Kč
Hokejisté
30 tis. Kč
Futsal Cigi-Caga
30 tis. Kč
Myslivci
7 tis. Kč
Chovatelé
7 tis. Kč
Včelaři
7 tis. Kč
Zahrádkáři
7 tis. Kč
Záchr.stanice Bartošovice
7 tis. Kč
Rybáři
5 tis. Kč

Nespecifikované rezervy
Výdaje celkem

1.300
15.150
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel školy/

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2012/2013
Termín zápisu – čtvrtek 9. února 2012 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo zápisu – učebna 1. třídy v budově ZŠ 315
K zápisu se dostaví děti:
1) narozené od 1.9.2005 do 31.8.2006,
2) starší, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu začátku školní docházky
do
31.8.2012,
3) narozené od 1.9.2006 do 31.12.2006, pokud mají rodiče zájem o
předčasné umístění dítěte do školy.
4) K zápisu se dostaví i děti, u kterých rodiče budou žádat odklad
začátku školní docházky.
Je vhodné, aby se k zápisu dostavil alespoň jeden z rodičů.
U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a
vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy. Dotazník rodiče obdrží
v mateřské škole. Pokud dítě MŠ nenavštěvuje, dotazník rodiče vyplní v den
zápisu ve škole.

P o z v á n í

na sobotu 28. ledna 2012 do kulturního domu
na

dětský maškarní ples
zahájení ve 14.00 hodin

V programu :

soutěž o nej … masku
rybolov, kolo štěstí, tombola

vstupné dobrovolné
o občerstvení postaráno

V programu vystoupí děti MŠ a žáci 1. – 9. ročníku ZŠ
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MŠ V ČASE ADVENTNÍM

/Sylva Rečková, učitelka/

V čase adventním naše děti z MŠ nezahálí. Svými výrobky pomáhají při
výzdobě interiéru mateřské školy, nácvikem písní, říkadel a rytmickomelodických her přispěly k vánoční akci "Rozsvícení vánočního stromu" v
Jistebníku. O týden později rozzářily oči svých maminek na vánoční besídce
v mateřské škole, kde předvedly hudební program, nabídly k ochutnávce
vánoční cukroví, které s pomocí učitelky vlastnoručně slepovaly a zdobily. S
maminkou si zase vyrobily vánoční svícen z jablíčka, zdobeného suchým
ovocem a voňavým hřebíčkem.
V předvánočním týdnu si s dětmi vyprávíme o vánočních zvycích a
tradicích, čteme si "Příběhy z Betléma",zpíváme i posloucháme koledy,
píšeme přáníčka do Ježíškovy schánky.21. prosince naše třídy provoní vůně
cukroví a sváteční nálada. Děti čeká bohatá vánoční nadílka, kde jistě
naleznou svá přání v podobě panenek Barbie, kočárků, aut, autodráh i
vláčkodráh, puzzle i kostek, nábytku... Předvánoční překvapení již děti
obdržely začátkem listopadu, kdy ve třídě Sluníček došlo k výměně
podlahové krytiny.
Všichni jsme se už těšili na vánoční svátky, období klidu a pohody,
kterou přejeme i příznivcům našich internetových stránek i naší MŠ.
Děkujeme sponzorům a příznivcům m školy za peněžité a věcné dary,
které věnovali MŠ v závěru roku 2011. Peněžité dary byly použity
k nákupu a výměně podlahových krytin v horní třídě mateřské školy a
zároveň hraček a didaktických pomůcek pro děti v rámci dárečků pod
stromečkem.
Naše poděkování patří především firmám:
- firma Jiří Horňáček Jistebník - panu Jiřímu Horňáčkovi
- KB - Blok systém, s. r. o. - Ing. Václavu Starečkovi
- Zámečnictví - panu Pavlu Mariašovi
- Hudební nástroje - paní Jarmile Mariašové
- Chov ryb Jistebník, s. r. o. - panu Ladislavu Schwallerovi
- Restaurace Na Obci Jistebník - panu Vladimíru Mamulovi
- Restaurace Oáza - panu Petru Matějovi
- Jistebnická stavební, s. r. o. - Ing. Tomáši Pleskotovi a Ing.Petru Sládečkovi
- AV Klimatizace - panu Adamu Vlčkovi
- paní Marii Králové
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- firmě SEHAP Bílovec - panu Miroslavu Kratochvílovi
- firmě AUTO Kučera - panu Romanu Kučerovi
- Potraviny - panu Jindřichu Richterovi
- ZO ČSCH Jistebník
- Mysliveckému sdružení Jistebník

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 2011

/Danuše Lövyová/

V roce 2011 se slavnostní rozsvícení vánočního stromu obce
uskutečnilo 2. prosince před kulturním domem a v prostorách kulturního
domu. Mělo poněkud jinou podobu než rozsvícení minulá, především pro
větší množství vystavovatelů a prodejců, též pro bohatší program a větší
plochu, na které se vystavovalo, tentokráte byl otevřen i velký sál.
V programu vystoupila Jistebnická 13, zazpívaly a zatančily děti
z mateřské školy, zazpíval sbor žáků základní školy. Do programu přispěli
též členové kroužku „Jistebnické zpívání“, kteří za doprovodu kláves a kytar
zazpívali známé i méně známé koledy.
Malí výtvarníci si pod vedením Lady Majerové zkoušeli vyrábět
drobné zdobné předměty z paštikových polokonzerv – do materiálu tužkou
vtlačovali různé ornamenty. Úspěch měla bohatá výstava starších i nových
panenek, které občané zapůjčili, za což jim členové kulturní komise děkují.
Koupit bylo možno drobné dárky: kalendáře, krásně oblečené
panenky, květiny, vánoční květinové vazby, med, výrobky ze včelích
produktů, keramiku, ubrousky, chňapky a jiné šité potřeby ve stylu
patschworku, paličkované obrázky, drobné košíkářské předměty, výrobky
žáků naší školy a řadu dalších pěkných věcí.

BOHOSLUŽBA NA ŠTĚDRÝ DEN

/Lada Majerová/

Náš duchovní správce p. Zdeněk Pluhař se rozhodl posunout čas mše
už na 15. hodinu. Především proto, aby vyšel vstříc rodinám s malými
dětmi a aby si lidé mohli přinést domů na štědrovečerní stůl betlémské
světlo.
Děkujeme všem, kdo přišli zpívat koledy a den předem uklízeli a
zdobili kostel.
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VÁNOČNÍ KONCERT V NAŠEM KOSTELE

/Danuše Lövyová/

Stalo se již tradicí, že o druhém svátku vánočním se scházíme
v kostele, abychom si vyslechli nejen koledy, ale i jinou vánoční hudbu a
zpěv. Ani v roce 2011 tomu nebylo jinak. V 17 hodin začal koncert –
především díky Jistebnické 13 a jejím příznivcům.
Hrálo se společně i sólově, zpívalo se hlavně sólově. Je chvályhodné,
že do programu byly zapojeny i děti. Posluchači, kteří se zúčastnili
v hojném počtu, účinkující pochvalně hodnotili a s klidnou myslí se vraceli
do svých domovů. Na cestu jim svítila ozdobená okna, mnohde i celé domy.
Ještě pár dnů povánoční pohody, Silvestr a Nový rok a pak už jen přát vše
dobré do roku 2012.

ZIMNÍ PROCHÁZKA

/Jiřina Matějová/

Je po Vánocích a před Silvestrem a ženy z pondělního cvičení si
domlouvají nejlepší termín už tradičního zimního pochodu, tentokrát padl
los na čtrtek 29. 12. 2011. V 10 hodin se scházíme na dvou místech. Jednak
tradičně před Coopem, dědinští a z Josefovic naši známí i s dětmi, kteří
jedou na kolech. A pak o kilometr dál na rozcestí s nádražáky, kteří si to dali
rovnou za nosem od Bezručovy osady. Tam už se můžeme spočítat. Celkem
19, z toho 6 Pepkovjanů.
Vyšlo počasí, bylo sice pod mrakem, ale po celý den nepršelo. Protože
ani nemrzlo, mohli jsme si cestou ve skupinkách povídat, řešit vánoční
rodinnou i jinou situaci a kochat se krajinou od jistebnických rybníků přes
pole a louky k Polance. Pozorujeme Fonovice, Klimkovice, vidíme v dálce
Lázně Hýlov až k Ostravě, na horizontu mariánsko - horskou chemičku,
věžáky Zábřehu, Výškovic i vzdálený komín Papcelu. Proskovický a
staroveský kostel a už se naše oči opírají o vzdálenou hradbu stromů
rostoucích kolem řeky Odry. Zkrátka celé naše blízké i vzdálenější okolí.
Vykračujeme si to kolem Hraniček směr Dolní Polanka. Naše sluníčko,
Anička Juřinová, nás obšťastnila baterií alkoholu, kterou nesla na vlastním
těle kolem pasu. Zdála se plnější, no, po Vánocích není divu. Ono to byla
zásoba malých lahviček různého pití. Pohotovostní nouzová baterie.
Nemyslete si, že jsme otrapové, kteří vše vyprázdnili, vždyť skoro celou
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zásobu přinesla domů. Jdeme kam nás nohy, čili dobře známí v terénu,
vedou. Vycházíme kolem Sokolovny a vypuštěného rybníčku na hlavní
cestu. Tam jsme zaregistrovali na naše podmínky poměrně vzácný strom,
který má plody podobné akátovým luskům, ale mnohem větším a plnějším
zvaný „Boží milosti“. Po občerstvení a odpočinku v nově vybudovaném
restaurantu v Polance u bývalého zámku / skladů a sýpky bývalého JZD/,
pokračujeme v odpoledních hodinách přes vesnici k Obloukové ulici.
Chceme zavolat a předat novoroční blahopřání našim známým, manželům
Paskerovým. Společné foto a můžeme pokračovat dál. Cesta nás vede pod
viadukt, k Polančici, kolem rybářské chaty směrem k rybníku Podhorník,
sádky a… Ani tento rok nemůžeme nezavolat na manžele Schwallerovy na
rybářství v Jistebníku. I tam si vynutíme krátkou návštěvu se štamprličkou.
To už je pořádná tma, i když je kolem páté. Na Nový rok o slepičí krok,
teprve 2. února na Hromnice bude světla o hodinu více. Společně se
loučíme u nás v Oáze.
Letos v doprovodu čtyř mužů se nám kráčelo v pohodě, nemusely
jsme se bát vlka nic. Snad nás dá dohromady jarní pochod, a to v sobotu 21.
dubna 2012 v rámci 9. ročníku FPFL Stopami Jistebnických zpěváčků.
Všichni noví zájemci jsou zváni a budou vřele přivítáni.

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2011

/Jana Majerová/

Především přeji Vám všem v roce 2012 zdraví, štěstí a mnoho
příjemných zážitků. Kniha určitě dokáže tyto zážitky zprostředkovat. A
nejen to. Rozvíjí naši osobnost už od nejmladšího věku, kdy dítě ještě nečte
nebo čte nedokonale. Přimlouvám se za každodenní předčítání, které mimo
jiné příznivě ovlivňuje vztahy v rodině.
A nyní malé ohlédnutí za rokem 2011 v naší knihovně.
Zaregistrováno bylo 125 průkazů, z toho 75 pro děti do 15 let.
Knihovna přijala 1.122 návštěvníků, vypůjčili si 3.234 svazků knih. Z toho
414 naučných a 1.300 beletrie pro dospělé. Pro děti 294 naučných knih a
1226 dětské beletrie.
Z obecního rozpočtu nakoupila knihovna 57 nových knih. Děkuji
velmi těm, kteří knihy darovali. Většinu – 85 - jsem zařadila do knižního
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fondu a jsou připraveny k půjčování. Knihovna nyní vlastní 4.327 svazků,
z toho 1.224 naučných a 3.103 beletrie.
V knihovně se nejen půjčují knihy. S paní Alenou Myškovou a herci
loutkového divadélka jsme pořádali jarní a podzimní večerní čtení
s Kašpárkem a pasování prvňáčků na rytíře „Čtenářského řádu“. Také třetí
třída přišla s paní učitelkou v březnu do knihovny na předčítání.
Z knihovního řádu:
 Jednorázové zápisné – 30,- Kč
 průkaz pro dalšího člena rodiny – 15,- Kč
 obnovení zápisného po ročním přerušení půjčování – 20,- Kč
 zdržné a upomínky: 3,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 30,- Kč.
Závěrem zvu zájemce o četbu do obecní knihovny. Knihovna je
umístěna v 1. patře budovy obecního úřadu.
Půjčovní doba: pondělí a středa 16 - 18 hodin.

OZNÁMENÍ

/redakční rada /

Rada obce a redakční rada zpravodaje vedeny přáním občanů
rozhodly o malých změnách ve zveřejňování let jubilantů. Nově budeme
uvádět blahopřání : 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně.
Dále informujeme občany, že k zveřejnění jubilejních obřadů, jedná
se o zlaté (50 let společného života), diamantové (60 let) a případně další
(kamenné - 65 let, platinové - 70 let) svatby, nemá obecní úřad informace o
všech takových jubilejních svatbách našich občanů. Víme pouze o těch,
jejichž obřad se před lety uskutečnil v Jistebníku. Pokud tedy budete mít o
zveřejnění zájem, neboť se jedná o vzácná a následování hodná výročí,
nebo pokud byste měli zájem uspořádat jubilejní obřad na naší radnici,
obraťte se s důvěrou na matriku Obecního úřadu Jistebník. Rádi Vám
vyhovíme.
Jak bude vycházet Jistebnický zpravodaj v roce 2012:
1. číslo : Leden, únor, březen
2. číslo : Duben, květen
3. číslo : Červen, červenec, srpen
4. číslo : Září, říjen
5. číslo : Listopad, prosinec
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NAŠI JUBILANTI

/KPOZ/

V měsíci lednu, únoru a březnu se dožívají životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Zdeněk
Anna
Jarmila

*
Alois
Milada
Adolf
Anežka
Libuše
Ilona
Olga
Josef
Pavel
Jaromír

*
Ludmila
Vladimír
Jaroslav
Albína
Bedřiška
Marie
Josef
Libuše
Miluše
Ladislav

Höpp
Švihorová
Hurníková

*

*

60 let
60 let
50 let

*

Fabián
Ogieglová
Korpas
Stehlíková
Havlíková
Krupová
Tkáčová
Vágner
Pazdera
Stavinoha

*

*

Dresslerová
Tomášek
Habernal
Uhlová
Vrábelová
Šichorová
Bartošík
Šajnová
Šamárková
Dorušinec

*
90 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
50 let
50 let
50 let

*

*
95 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
60 let
50 let
50 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE VČEL

/Adolf Korpas/

S přicházejícím rokem vzniká povinnost pro každého chovatele včel,
aby na začátku února posbíral voskovou drť (měl) z podložek úlů k
vyšetření na stupeň zamoření parazitem Varroa destruktor. Sběr může být
zahájen nejdříve 1. února 2012. Měl po vysušení na novinovém papíře
umístěném v bytě /ne na topení/ se po odloučení od mrtvolek včel vsype
do kelímku od jogurtu, zakryje se ubrouskem a přichytí gumičkou.
Nádobky s mělí mohou být naplněny do ¾ její výšky, jestliže množství měli
přesáhne tuto hranici, použijí se jako vzorek kelímky dva.
Takto připravený směsný vzorek ze stanoviště včelstev, označený
jménem, se odevzdá nejpozději do 9.2.2012 pro chovatele na známém
místě.

MÚZIÁDA

2012

/Ludmila Veselá/

Kulturní komise při Obecním úřadu Jistebník bude pořádat v sobotu
21. 4. 2012 v kulturním domě Jistebník již 2. ročník vystoupení
talentovaných mladých lidí z naší obce s názvem „MÚZIÁDA 2012“.
Tak jako v prvním ročníku se vám představí děti a mladí lidé ve věku
od 4 do 26 let, a to v oborech – zpěv, hudba, tanec, recitace, kreslení
(někteří zúčastnění i ve více oborech).
Věříme, že návštěvníky minulého ročníku mile překvapilo, kolik
talentovaných dětí a mládeže v Jistebníku žije. I přesto si myslíme, že
Múziáda z jakéhokoliv důvodu (nemoc, účast na jiných akcích, apod.)
nepředstavila všechny mladé jistebnické talenty. Proto se na Vás – občany
Jistebníka – obracíme s prosbou. Pokud máte v rodině nebo v nejbližším
okolí někoho, kdo by mohl řady účastníků rozšířit, přesvědčte jej o jeho
možné účasti – přihlášky na akci budou k dispozici v kanceláři Obecního
úřadu Jistebník (paní Hurníková). Vyplněné formuláře je zapotřebí
odevzdat nejpozději do konce března 2012 na stejném místě. Tyto
formuláře se základními údaji o dosavadní činnosti jsou důležité k bližšímu
přiblížení vystupujícího účastníka veřejnosti.
Věříme, že po loňském zdařilém 1. ročníku bude vystupujících ještě
více, stejně tak i diváků v hledišti.
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Z ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

/Jiří Veselý/

Jak si stojíme v polovině fotbalové sezóny 2011/2012
Fanoušci jistebnické kopané jsou určitě dobře obeznámeni s výsledky
našich dvou zástupců (muži, žáci) ve fotbalových soutěžích organizovaných
Okresním fotbalovým svazem v Novém Jičíně. Přesto i pro ně, ale hlavně
pro ostatní jistebnickou veřejnost je určen tento přehledný souhrn
výsledků a stručné zhodnocení první poloviny fotbalové sezóny 2011/2012.
Hned na úvod je třeba konstatovat, že dobrá hra a současné umístění
obou našich družstev v horní polovině tabulek svých soutěží je velmi
potěšující a jen doufáme, že tomu tak bude i po skončení jarní části.
Ale teď jen ve stručnosti o jednotlivých věkových kategoriích
fotbalistů naší TJ (nejsou zde uváděni naši nejmenší – benjamínci, kteří
hrají Brušperskou ligu a o nichž se pokusíme přinést několik informací
v příštím čísle zpravodaje).
Muži :
Základní podzimní změnou proti loňskému jaru u mužů byla výměna
na postu trenéra, kde Viléma Demla vystřídal Richard Štros, a dále na postu
vedoucího družstva, kde Dana Brázdu nahradil trenérův otec. Hráčský kádr
zůstal relativně beze změn, včetně všech „mimojistebnických“ posil, které
doplnil jen Antonín Kašpar z Ostravy a Tomáš Klečka ml. z Petřvaldu.
Z původních posil do podzimní části nezasáhnul pouze ostravský Martin
Procházka.
Rozjezd sezóny nebyl špatný, neboť v prvních pěti utkáních jsme
neprohráli. Avšak tři zbytečné remízy v utkáních, kdy jsme byli herně lepší,
znamenaly umístění jen ve středu tabulky. Pak následovala nešťastná
porážka doma v utkání s Velkými Albrechticemi a zdálo se, že přichází jistý
útlum. Naštěstí hned na to přišlo zlomové utkání v Trojanovicích, které
odstartovalo sérii vítězství, překaženou jen dvěma porážkami
s nejsilnějšími celky soutěže (Mořkov, Skotnice).
Před sezónou stanovený cíl potrápit v soutěži družstva z popředí
Okresního přeboru a vyskočit v tabulce soutěže co nejvýše, se celkem daří
držet, i když jsme tajně doufali v menší bodovou ztrátu na vedoucí dva
adepty postupu – družstva Mořkova a Skotnice. Přesto 4. příčka mezi 14
družstvy v tabulce je velmi pěkná – a možná naši muži neřekli ještě své
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poslední slovo. Škoda jen některých zbytečných bodových ztrát v utkáních
s mužstvy, která jsou v tabulce pod námi (Bartošovice, Zbyslavice, Kunín,
Velké Albrechtice).
Jen pro informaci – z důvodu každoročního tradičně škaredého
jarního počasí, nezpůsobilých terénů a tím i odložených zápasů se oproti
jiným sezónám odehrálo na podzim o dvě utkání navíc, aby se sezóna stihla
odehrát v daném časovém termínu. Na jaře tak uvidíme naše muže hrát
v 11 utkáních, z toho jen 5 x doma.
Tabulka po podzimní části – muži :
Pořadí Družstvo
Záp. V R P
Body
B. pravdy
1.
Mořkov
15 12 3 0 43 : 9 39
( 15 )
2.
Skotnice
15 11 3 1 44 : 16 36
( 12 )
3.
Bordovice
15 10 2 3 57 : 24 32
(8)
4.
Jistebník
15
8 4 3 37 : 20 28
(4)
5.
Trojanovice I
15
9 0 6 41 : 26 27
(6)
6.
Stachovice
15
7 4 4 39 : 24 25
(1)
7.
Vel. Albrechtice 15
7 4 4 25 : 23 25
(4)
8.
Kunín
15
6 3 6 24 : 28 21
(0)
9.
Štramberk
15
6 2 7 40 : 32 20
( -4 )
10.
Zbyslavice
15
4 3 8 22 : 39 15
( -6 )
11.
Příbor
15
4 1 10 31 : 43 13
( -11 )
12.
Bartošovice
15
2 4 9 17 : 41 10
( -11 )
13.
Hladké Životice 15
1 1 13 16 : 63
4
( -17 )
14.
Sedlnice
15
0 2 13 13 : 61
2
( -19 )
Žáci :
U žáků se toho také trochu změnilo – post hlavního trenéra je sice
setrvalý, ale Jirkovi Veselému ml. v podzimní části sezóny vydatně při
tréninku i zápasech vypomohli další dva členové naší TJ – Jiří Novobilský a
Libor Nedoba. Kádr opustili starší žáci (Jakub Straka, Zdeněk Halata, Jan
Štandl), nově jej posílila dvě děvčata – Monika Novobilská a Jana Máchová.
V úvodu podzimní části se čekalo, jak se projeví odchod především Jakuba
Straky, který jako jeden z nejstarších hráčů byl tahounem našeho družstva
v předchozím ročníku. A je pravda, že úvodní zápasy výsledkově příliš
nenadchly. Projevila se zde mj. i neúčast dalšího skvělého hráče v družstvu
žáků – Patrika Štandla (zranění) v úvodních zápasech. Ale jak už jsme
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konstatovali několikrát, trenéři žáků mají k dispozici kádr, jehož síla je
nejen v neuvěřitelné soudržnosti a vzájemné podpoře hráčů, ale u mnohých
i v nesporně fotbalových kvalitách. Navíc se dobře v mužstvu uvedli
navrátivší se Monika Novobilská (naposledy hrála za jistebnické
benjamínky) a úplný „fotbalový nováček“, ale nesporně velký sportovní
talent Jana Máchová. A tak pět úvodních utkání v soutěži bez vítězství (jen
dvě remízy) sice znamenaly dočasnou pozici na předposledním místě
tabulky, ale už ta poslední prohra s vedoucími Bravanticemi jen 1 : 2 a
výrazně zlepšená hra (spojená s větší sehraností hráčů i návratem
uzdraveného Patrika Štandla) naznačovala, že by mohl přijít zvrat. A
opravdu – další zápasy v soutěži již byly jen vítězné a hlavně závěrečné
utkání doma se Spálovem, kdy žáci vyhráli 8 : 0, bylo excelentní. A tak
konečný posun na současnou 4. příčku v tabulce je jistě zasloužený.
Tabulka po podzimní části – žáci :
Pořadí Družstvo
Záp. V R P
1.
Bravantice
8
7 1 0
2.
Jeseník n.O.
8
6 2 0
3.
Bartošovice
8
6 0 2
4.
Jistebník n.O. 8
3 2 3
5.
Vražné
8
3 1 4
6.
Spálov
8
3 0 5
7.
Pustějov
8
2 1 5
8.
Hladké Životice 8
2 1 5
9.
Děrné
8
0 0 8

55
37
35
19
32
24
24
12
4

:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
9
8
16
23
36
31
30
85

Body
22
20
18
11
10
9
7
7
0

B. pravdy
( 10 )
(5)
(6)
(2)
( -2 )
( -3 )
( -8 )
( -5 )
( -9 )

Zatím není znám rozpis utkání našich družstev pro jarní sezónu, ale
určitě budeme naše příznivce informovat, jak jen to bude možné.
Závěrem bychom chtěli jménem výkonného výboru TJ Jistebník
poděkovat všem našim fotbalovým příznivcům, podporovatelům a
sponzorům za výraznou podporu v uplynulém období a doufáme, že se naši
hráči všem odmění dobrou propagací jména obce Jistebník – především
slušným vystupováním a skvělými fotbalovými výsledky. Věříme, že i
v letošní jarní části fotbalové sezony 2011/2012 se bude na co dívat.
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JAK VZNIKAL RELIÉF JISTEBNIČTÍ ZPĚVÁČCI

.

V sobotu 18. června 2011 se uskutečnila třetí část Festivalu Poodří
Františka Lýska na návsi Jistebnických zpěváčků a v kulturním domě
v Jistebníku. Při této příležitosti byl odhalen reliéf Jistebničtí zpěváčci – dílo
akademického sochaře pana Miroslava Rybičky. Reliéf byl připojen k bustě
Františka Lýska, vytvořený rovněž p. Rybičkou, ale již v roce 2004 a její
slavnostní odhalení proběhlo 25.9.2004.
Jednotlivé kroky vzniku reliéfu zachytil svým fotoaparátem David
Lubojacký. Několik z nich jsme vybrali a předkládáme ke zhlédnutí.
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PLESOVÁ SEZONA 2012






14. 1.
21. 1.
28. 1.
4. 2.
11. 2.

.

Ples SRPŠ
Sportovní diskoples
Dětský maškarní ples
Obecní bál
Hasičský ples

Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a dobré zábavě.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.
/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/

Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob
V měsíci lednu začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti
organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech upraveny a s
vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění požární bezpečnosti
přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou
k takovému účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich
projektování a realizaci řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita
únikových cest a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro
pořádání plesů a podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především
dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich
označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní
požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace,
realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor
provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které
ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík,
acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba.
Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár
šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů
akcí s větším počtem osob jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského
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kraje č. 4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a
dále v obecně závazných vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je
organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před
zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na
úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky
s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním
hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany
pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli
začleňováni členové profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci
při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které
nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s
únikovými cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením
zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod.
Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

INFORMACE OBČANŮM

/starosta obce/

 Dne 12. prosince 2011 jsem obdržel toto upozornění:
Vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat o tom, že v polovině ledna 2012 začne
v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. Svinovských mostů. Ty představují
významný dopravní uzel s tramvajovými a autobusovými zastávkami, přes
který denně projede na 30 000 automobilů, jsou hlavní přestupní
zastávkou MHD při přechodu k železniční stanici Ostrava-Svinov.
Rozsah stavebních prací vyžaduje zavedení významných dopravních
omezení, která se dotknou jak obyvatel města, tak jeho návštěvníků
z blízkého regionu, kteří tudy projíždějí.
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Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají až do jara 2013.
Připravovány jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální
automobilovou dopravu a časově prodlouží cestování prostředky MHD.
Počítá se také s přeložením zastávek MHD v této lokalitě.
Byli bychom rádi, uznáte-li to vzhledem ke své geografické poloze za
vhodné, kdybyste o této skutečnosti informoval obyvatele své obce.
Ušetříte jim tak případné komplikace při návštěvě města Ostravy.
Veškeré informace budou od 20. prosince dostupné na stránkách
statutárního města Ostravy na adrese www.ostrava.cz, popř. na stránkách
Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz.
Bc. Aleš Boháč, náměstek primátora statutárního města Ostrava
 Poplatek za psa na rok 2012
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30.4.2012. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně, nebo ústně na
obecním úřadě vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří
psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník
povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku je 150 Kč za každého drženého psa. Platby provádějte
v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce č.
1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.
Složenky nebudou rozesílány.
 Poruchy veřejného osvětlení - hlaste na OÚ Jistebník:
 556 418 066 nebo 556 403 576
e-mail: vystavba@jistebnik.cz

 Stavby COMPLET s. r. o.
David Stach, kominík
 773 234 600 nebo 596 235 967
Na Jánské 1869/96, 710 00 Slezská Ostrava
 revize komínů,
 kontrola a čištění komínů,
 výpočty komínů a poradenství
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OZNAMUJEME, INZERUJEME
Odhady nemovitostí
 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

SERVIS A MONTÁŽ
plynových kotlů a spotřebičů
Baxi, Immergas, Therm, Dakon, Viadrus,
JohnWood, Viessmann, WOLF

Karel Chmel
Josefovice 16, Klimkovice

 602 424 118
e-mail: chmel.karel@seznam.cz
22
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A CO NA KONEC . . .
* Všem spoluobčanům přejeme úspěšný rok 2012!
* Prosíme občany, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla uváděna mezi
jubilanty, aby to oznámili na obecním úřadu. Rádi jim vyhovíme.
* Obracíme se s prosbou na občany, aby v zimních měsících neparkovali na
obecních komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. V případě stání
aut na těchto komunikacích nebude provedeno odhrnutí sněhu.
* Dům kultury Bílovec zve na Zábavný pořad s Miroslavem Donutilem
Neděle 4. 3. 2012 od 18.00 hodin. Vstupné 190,- Kč.
Předprodej v Infocentru na Slezském náměstí v Bílovci.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem dubna.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 15. března 2012.

__________________________________________________________________________
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů. Evidence MK ČR č. E 10242
Titulní strana: Originál maloval nohou a ústy Stanislav Kmiecik
Texty mohou být redakčně upraveny. Názor redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem článků
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RECEPT NA RYCHLÉ KOBLÍŽKY /z kuchařky Vaříme účelně/
Koblížky nerozlučně patří k plesové sezóně.
Potřebujeme:

1 tvaroh, 2 vejce, 2 lžíce mléka, 1 lžíce rumu, 1 vanilkový
cukr, 22 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, špetka soli

Postup:

Všechny přísady zpracujeme v těsto na vále, tvoříme
koblihy, smažíme v tuku nebo fritujeme.
Zdobíme marmeládou a zakysanou smetanou.

Přejeme Vám dobrou chuť!
Klimatizace, vzduchotechnika,
tepelná čerpadla, solární systémy
Prodej, montáž, servis, projekce, AV

KLIMATIZACE
tepelný audit

více na www.avklimatizace.cz
Adam Vlček
742 82 Jistebník 61,  774 553 443
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