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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení a milí spoluobčané !
Všichni společně se opět blížíme k závěru roku, tentokrát 2013. Co
nevidět začne doba adventu, a to znamená, že se již budeme připravovat na
Vánoce a samozřejmě také na Silvestra. Jsou to většinou starosti příjemné.
Není však od věci ohlédnout se také dozadu a zrekapitulovat své snažení
v právě končícím roce 2013. Celý rok bude za krátký čas neodvratně za
námi. A co se nám za tu dobu podařilo uskutečnit, připomenu aspoň zčásti:
- Důkladná oprava vinárny v KD, včetně schodiště je již hotova.
Nouzový vstup bude realizován později kvůli vysokým nákladům.
- Všechna okna ve smuteční síni jsou již vyměněna. Probíhá ještě
výměna dveří, oprava střechy a výměna starého a poškozeného
obložení na bočních stěnách. I tato budova musí být důstojná toho, co
se v ní odehrává.
- Dalších pět místních komunikací získalo nový asfaltový povrch,
včetně nového parkoviště u naší mateřské školy.
- Některé komunikace mají nový podklad a jsou připraveny pro
případný asfaltový povrch.
- Byla provedena generální oprava a přemístění elektrických
rozvaděčů v kulturním domě.
- Na osmi místech se opravovala naše kanalizace. Některé práce se
ještě nyní dokončují.
- Byly opraveny všechny hrací prvky na dětských hřištích, včetně
potřebných revizí.
- Kamerový systém v naší obci byl vylepšen a rozšířen. Přibudou ještě
kamery na železničním přejezdu. Ty nainstalují ČD ve spolupráci
s námi. Tyto systémy již mnohokrát pomohly nejen naší obci, ale i
policii ČR.
- Hasičská zbrojnice má již své vlastní zabezpečovací zařízení a také
nové poplachové sirény, které jsou umístěny na zbrojnici a také na
budově základní školy. U hasičské zbrojnice byl rovněž opraven
septik. Také se bude připravovat oprava střechy, která již není
v nejlepším stavu.
- Veřejné osvětlení bylo v naší obci rozšířeno do dalších nově vzniklých
ulic a další světla byla přidána tam, kde to bylo potřeba.
- Zhotovena byla také dopadová plocha pod herními prvky v mateřské
škole a dovybavena byla rovněž odloučená třída v budově ZŠ.
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- Pořizuje se první změna územního plánu obce.
- Rovněž bychom chtěli připravit a zrealizovat bezbariérový přístup
k lékaři a do KD.
- Nelze opomenout ani letní a zimní údržbu, prováděnou zaměstnanci
obce s naší technikou, kterou nám sousední obce jen závidí.
- Mimo to financuje obec Jistebník také provoz našich škol a přispívá
všem našim složkám. Myslím tím jen provoz, nikoliv investiční či jiné
akce. Za tento rok přibližně takto: ZŠ TGM – 1,5 mil. Kč, MŠ – 300 tis.
Kč, dechový orchestr – 170 tis. Kč, Jistebnická 13 – 25 tis. Kč, TJ
Jistebník – 200 tis. Kč + údržba a sekání trávy, jednotka SDH – 180 tis.
Kč, hokejový tým – 25 tis. Kč a chovatelé, zahrádkáři, včelaři, rybáři a
myslivci dohromady asi 40 tis. Kč.
- V nejbližší době se také všichni setkáte s dřevěnými plastikami
v životní velikosti. První je prozatímně umístěna v chodbě naší
základní školy a je opravdu nádherná. Autorem je náš občan pan Jan
Vlček, kterému touto formou moc děkuji.
V kulturním domě, na hřišti, ale i jinde se pravidelně schází skupiny
našich starších i mladších spoluobčanů, probíhají pravidelné koncerty,
festivaly, plesy, divadelní představení, sportovní utkání, ale také
modelování ze slámy, pálení čarodějnic, lampionový průvod a mnoho
dalších aktivit. Všem organizátorům těchto akcí patří mé uznání a
poděkování.
Když to tak člověk začne sčítat (a není to zdaleka všechno), nabízí se
otázka, kde jsme na to vzali. Odpověď je jednoduchá. Prostě jsme
hospodařili dobře. Některé akce se financovaly z dotací Moravskoslezského
kraje, jiné třeba ze Sdružení obcí Bílovecka, ale většinu jsme realizovali
z našich vlastních zdrojů. V tomto trendu bychom chtěli i nadále pokračovat
a vyvíjet úsilí, aby se nám vše podařilo.
Jsem přesvědčen, že se nám ve spolupráci s Vámi podařilo uskutečnit
hodně dobrých věcí a že se nemáme za co stydět. Ale před námi jsou další
úkoly a není jich málo.
Chtěl bych využít tohoto posledního zpravodaje roku 2013, abych
poděkoval také mým kolegyním a kolegům z rady obce za jejich věcný a
praktický přístup k řešení úkolů, všem zastupitelům, předsedům a členům
výborů a komisí, vedení našich škol, zaměstnancům obce, členům všech
spolků, redakční radě našeho zpravodaje i jednotlivým občanům a všem,
kteří svým příkladným životem a prací pro kulturu, sport, děti i seniory,
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nebo péčí o veřejná prostranství a zájmovou činnost přispíváte k rozvoji
naší krásné obce Jistebník. Bez Vás by to nešlo. Holt někdo mluví a voda
teče, ale jiný za tentýž čas udělá bez řečí hodně užitečného, milého a
příjemného pro své sousedy a nic za to nechce. Děkuji z celého srdce.
Vážení spoluobčané,
Za pár dnů tady bude „advent“ – předvánoční čas. Je to doba naděje,
doba, kdy je čas o tom přemýšlet, doba, která říká: „Nic není ztraceno,
všechno se dá změnit tam, kde se do středu našeho zájmu dostane člověk.
Možná někdy ten protivný, či slabý člověk, ale člověk hodný lásky“.
Přeji Vám všem bezproblémový zbytek roku a krásné prožití svátků
vánočních. Prožijte je v klidu, míru, rodinné pohodě a v lásce k bližnímu.
Do nového roku 2014 Vám přeji mnoho úspěchů v osobním životě,
zdraví, štěstí a spokojenost.
Josef V O R A L, Váš starosta

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

14. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 30. 9. 2013.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
program 14. zasedání zastupitelstva;
účetní závěrku obce Jistebník za rok 2012;
3. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2013 - příjmy: 16.880 tis. Kč
výdaje: 17.660 tis. Kč;
prodej pozemku parc. č. 3379 – 398 m2 v k. ú. Klimkovice v majetku
obce Jistebník panu Jaroslavu Miklovi, za odhadní cenu;
prodej pozemku parc. č. 1445/22 - 87 m2 v kat. území Jistebník
z majetku obce Jistebník manželům Kamilovi a Andree Willertovým,
za cenu 50,- Kč/m2;
bere na vědomí
zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření v MŠ Jistebník a ZŠ
TGM Jistebník;
informace starosty obce.
4

VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 25. a 26. října 2013 se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. V Jistebníku jsme volili takto:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů:
1268
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
762 = 60 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
762
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
754
Pořadí stran dle odevzdaných hlasů:
Č. strany

21
1
20
17
4
6
11
23
3
15
2
18
9
10
5
24

Název strany
KSČM
ČSSD
ANO 2011
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
TOP 09
ODS
KDU - ČSL
Strana zelených
Česká pirátská strana
Strana práv občanů Zemanovci
Strana svobodných občanů
Dělnická strana soc. spravedlnosti
Politické hnutí Změna
Strana soukromníků ČR
Hlavu vzhůru – volební blok
Koruna Česká

Počet hlasů

187
175
137
64
45
45
28
16
15
14
8
7
4
4
3
2

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2013

/Libuše Korpasová/
Jak hospodařila obec Jistebník za období leden – září 2013
Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 14. zasedání dne 30.9.2013 schválilo
3. úpravu rozpočtu na rok 2013 v následujícím rozsahu:
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- příjmy celkem
16.880 tis. Kč
- výdaje celkem
17.660 tis. Kč
Hospodářský výsledek roku 2013 je rozpočtován ztrátou ve výši 780 tis. Kč,
která bude uhrazena ze zůstatku běžného účtu, který byl k 12.1.2013 ve
výši 2.290 tis. Kč.
Skutečné plnění rozpočtovaných příjmů i výdajů k 30.9.2013
Rozpočet 2013 Skut. plnění
% plnění
Ukazatel
v tis. Kč
v tis. Kč
k roč. rozpočtu
Příjmy celkem
16.880
13.121
77,7 %
Z toho: daňové příjmy
13.776
10.535
76,5 %
prodej pozemků
1.095
1.073
98,0 %
komunální odpad
790
607
76,8 %
neinv.příjm.transféry
451
345
76,5 %
odvod z VHP
202
189
93,5 %
poplatky ze psů
45
44
97,7 %
příjmy z pronájmu
166
128
77,1 %
tříděný odpad
100
73
73,0 %
ostatní drobné příjmy
255
127
49,8 %
Příjmy jsou plněny v souladu s časovým rozpočtem až na poplatky za sběr a
svoz komunálního odpadu (OZO), kdy měly být uhrazeny do 30. 9. 2013. U
této položky je výpadek 183 tis. Kč. Proto je nutné, aby občané, kteří
v termínu odvoz popelnicových nádob neuhradili, učinili tak co nejdříve.
Ukazatel
Výdaje celkem
z toho: odv. a čist. odp.vod
neinv. příspěvek MŠ
neinv. příspěvek ZŠ
ost. výdaje ZŠ
činnost knihovny
opravy obec. rozhlasu
kulturní dům a kultura
projekt na sport.zařízení
veřejné osvětlení
pohřebnictví
OZO, velkoobj.kontejner
ochrana přírody a krajiny
požární ochrana
zastupitelstvo + volby
reg. a místní správa

Rozpočet 2013 Skut. plnění
v tis. Kč
v tis. Kč
17.660
9.742
100
94
300
225
1300
975
262
229
15
13
65
33
970
829
375
375
355
297
45
30
1.050
649
20
/
180
92
987
722
10.016
4.601
6

% plnění
k roč. rozpočtu
55,1 %
94,0 %
75,0 %
75,0 %
87,4 %
87,8 %
51,0 %
85,4 %
100,0 %
83,7 %
66,7 %
61,8 %
/
50,7 %
73,2 %
45,9 %

služby peněž. ústavů
17
13
72,8 %
pojištění majetku
143
105
73,1 %
*neinv.trans.a obč.sdružení
460
460
100,0 %
*/Jedná se o příspěvky na činnost pro dechový orchestr mladých, Jistebnická
13, TJ, hokejisté, myslivci, chovatelé, zahrádkáři, rybáři, včelaři, Záchranná
stanice Bartošovice./
Nespecifikovaná rezerva je rozpočtována částkou 1 mil. Kč.
V rozpočtu regionální a místní správy je rozpočtována částka 6.775
tis. Kč na opravy a údržby, pořízení hmotného investičního majetku,
drobného hmotného dlouhodobého majetku a programového vybavení.
Některé opravy a údržby již byly provedeny, další budou realizovány do
konce roku 2013.
K 30.9.2013 je zůstatek běžného účtu obce 5.669 tis. Kč. Úvěrové
zatížení nemá obec žádné.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček,ředitel/

Znejstarší historie českého školství v obci
Ve školních létech 1923/24-1925/26 je v Jistebníku pro české děti
pouze škola obecná. Vyučování probíhá v rodinném domku manželů
Adamcových.
Další významnou událostí spojenou s rozvojem českého školství
v obci je založení školy měšťanské. Výuka na měšťanské škole je povolena
výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 29.9.1926. Její
oficiální
název
je „Měšťanská škola s vyučovacím jazykem
československým“. Dosavadní obecná škola je spojena s měšťanskou
školou pod jednu správu. S výukou na měšťanské škole se začíná 4. října
1926. Ředitelem je ustanoven Bohumil Ranocha, který ale funkci nepřijímá,
a tak od 31.října 1926 je do této funkce jmenován František Ubelaker, který
na jistebnické škole působí až do roku 1938.
Se založením měšťanské školy nastávají problémy s umístěním tříd.
Obecná škola zůstává umístěna v rodinném domku manželů Adamcových.
Třída měšťanské školy je umístěna v hostinci pana Antonína Matěje.
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Hostinec pana Matěje, v současné době „Restaurace U Matěje“
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty z 22.srpna 1927 je
schváleno zřízení české mateřské školy v obci. Mateřská škola je
přičleněna pod správu školy obecné a měšťanské. Je určena pro děti od 3
do 6 let věku. Je umístěna v rodinném domku manželů Adamcových, třída
obecné školy a 1.třída měšťanské školy jsou umístěny v rodinném domku
pana Čeňka Dresslera, 2.třída měšťanské školy zůstává v hostinci pana
Matěje. Takto se vyučuje ve školním roce 1927/28.
Ve školním roce 1928/29 je zaznamenán nárůst dětí a nárůst tříd.
Původně jednotřídní obecná škola se mění v dvojtřídní, původně dvě třídy
měšťanské školy se rozšiřují na tři. Pro výuku se pronajímají prostory
v dalších rodinných domcích, a to manželů Zvoníkových a manželů
Korpasových. To znamená, že třídy české školy jsou umístěny již v pěti
domech v obci.
Situace začíná být organizačně náročná, práce učitelů velmi obtížná.
Takto se vyučuje i ve školním roce 1929/1930, kdy jsou již v plném proudu
stavební práce na nové školní budově, do které se děti a třídy stěhují 7.
ledna 1930.
Dům manželů Zvoníkových byl součástí dvojdomku v nádražní
kolonii /dnes Fialovi/.
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Rodinný dům manželů Korpasových, dnes rovněž manželů Korpasových, čp.314

Rodinný domek pana Čeňka Dresslera, nyní manželů J. a A.Vlčkových, čp. 273.
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90. výročí české školy
v obci si připomeneme v rámci dne otevřených dveří školy pro
veřejnost, a to ve čtvrtek 21. listopadu. Škola bude pro veřejnost
otevřena v době od 15.30 do 19.00 hodin.
Hosté budou mít možnost zhlédnout ukázky moderní výuky
(práce s interaktivní tabulí, ukázky užití různých výukových
programů), dále výstavku výtvarných a rukodělných prací žáků.
Zájemci se mohou aktivně zapojit k činnostem v rámci pracovních
dílen (výtvarné, rukodělné činnosti, keramika). Bude zorganizován
turnaj ve volejbale (rodiče, žáci).
V programu odpoledne vystoupí s krátkým kulturním
pásmem žáci ZŠ a žáci ZUŠ. Je připravena prodejní výstavka
literatury a keramiky. Po celou dobu bude zajištěn prodej
občerstvení.
Těšíme se na Vaši účast.

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník okres Nový Jičín
zve širokou veřejnost
v rámci oslav 90. výročí založení české školy
v Jistebníku
ve čtvrtek 21. listopadu 2013
od 15:30 do 19:00 hodin

na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Program:
-

prezentace keramického kroužku
tvořivé dílny
prezentace chemických pokusů
ukázky práce s didaktickou technikou
turnaj ve volejbalu mezi žáky a rodiči
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-

historický kvíz
ukázka resuscitace na modelu
vystoupení žáků ZUŠ
hudební pásmo lidových písní
přehlídka modelů z recyklace

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková učitelka/

Babí léto nás týdny rozmazluje a nabízí plnou náruč podzimní parády.
Na vycházkách s dětmi si to užíváme. Obdivujeme krásu podzimně
zbarveného listí, zajímavé tvary dýní, pavučinky babího léta nás chytají do
svých sítí. Z kaštanů a žaludů se na koberci tvoří krásné obrazce i zvířátka.
Podzim nás motivuje i výběrem činností a programů pro děti. Vždyť
s kaštany se dá počítat, kutálet si a naučit se říkanky. Šipky se dají navlékat
a z bramborů na nás zamrkají ježci nebo zajímavá tiskátka. I ovoce nabízí
širokou škálu rozmanitostí – popisujeme, třídíme, ochutnáváme, malujeme,
lepíme, učíme se písně a to vše v projektu „Zahrada dědečka Hordubala“,
která děti velmi pobavila.
O své zážitky se rádi dělíme se svými nejbližšími, svou rodinou.
Maminky mezi nás zavítaly, aby s dětmi nazdobily podzimní klobouky
přírodninami. Velice se jim to povedlo a předsíň v mateřské škole se
proměnila v podzimní galerii. Za svitu podzimního sluníčka jsme se také
vydali do Divadla loutek v Ostravě na představení „Kocour Modroočko“.
Kočičího hrdinu již děti znaly z předčítání v mateřské škole z knihy Josefa
Koláře Kocour Modroočko. Představení mělo u dětí veliký úspěch.
Mateřská škola prohloubila spolupráci se Základní školou
v Jistebníku. Učitelky mateřské školy navštíví novopečené prvňáčky a
učitelky základní školy navštíví novopečené předškoláčky, aby si ověřily
úroveň přípravy a vyspělosti dětí před zápisem do základní školy. 7. 11.
2013 v 15.30 hodin chystáme přednášku logopedky Mgr. Mileny Dvořákové,
která bude hovořit o řečovém vývoji dítěte, grafomotorice, jež jsou
nepostradatelné pro úspěšný start v základní škole. Koho tato problematika
zajímá, bude vítán v mateřské škole.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

/za SRPŠ Martina Šidíková/

Rok uběhl jako voda a opět nám klepe na dveře nový rok plný
očekávání, co nového nám přinese. Chtěla bych za SRPŠ touto cestou
poděkovat učitelskému sboru při ZŠ T. G. Masaryka v Jistebníku v čele s
panem ředitelem Jaromírem Sládečkem. Vždy nám velmi ochotně a vstřícně
11

pomáhají při akcích pořádaných pro naše děti, přípravou vystoupení apod.
Poděkování patří také všem členům SRPŠ, kteří s námi spolupracovali ve
školním roce 2012/2013 a dále pokračovat z různých důvodů nemohou.
Věříme, že se k nám do budoucna opět přidají a posílí tak naše sdružení.
Velké poděkování patří všem rodičům, babičkám a dědečkům, kteří
nás podporují svou účastí na našich akcích, které velice rádi pořádáme pro
naše děti a tím také pomáháme naší škole.
V novém roce se budeme opět těšit na Vaši hojnou účast na akcích
pořádaných námi, a to již na plese SRPŠ, který se uskuteční 18. 1. 2014, dále
na Maškarním plese 22. 2. 2014 a na dalších připravovaných akcích.

JISTEBNICKÝ STRAŠÁK

/Kateřina Moroňová/

Dne 26.10.2013 se konala akce občanského sdružení Donum ,,Jistebnický strašák“. V areálu Restaurace U Matěje jsme se sešli kolem
čtrnácté hodiny. Pro všechny byla k dispozici sláma, dřevěné konstrukce i
nějaké staré ošacení na výrobu strašáků. Děti, rodiče i prarodiče se pustili do
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tvoření opravdu s vervou. Co strašák, to originál!
Chvilku čekání na vyhodnocení si všichni mohli zkrátit hrou na
bubínky djembe, které přivezla muzikoterapeutka Lenka Břenková.
Porota se dlouho nemohla rozhodnout, který strašák je ten
nejoriginálnější a nejkrásnější. Nakonec to dopadlo dobře, zvítězili všichni...
Děti byly odměněny drobnými dárečky, které, jako sponzorský dar, poskytla
společnost SATUM CZECH s.r.o. Celá akce se i díky krásnému počasí velmi
vydařila. Členové o. s. Donum by rádi poděkovali dětem i rodinám, které se
akce zúčastnily a také všem, kteří poskytli finanční příspěvek pro sdružení.
O občanském sdružení Donum i dalších akcích, které chystáme, se
dozvíte na našich stránkách: sdruzeni-donum.com/ nebo na facebooku.
Na fotografie z proběhlé akce se můžete podívat tady:
http://osdonum.rajce.idnes.cz/
Těšíme se na další setkání s vámi!

13

14

15

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/výbor SDH/

Krátce z činnosti SDH …
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku se řídil plánem činnosti a pokyny
vyššího orgánu. Členové, funkcionáři i členové zásahové jednotky se
zúčastňovali školení, výcviku a ostatních akcí pro ně určených.
Sbor klade velký důraz na dodržování předpisů a úkolů v rámci prevence a
předcházení požárům. SDH se zabývá rovněž kulturní činností. Mimo jiné byl
v letošním roce dne 1.3.2013 v kulturním domě v Jistebníku pořádán „II. Okresní
hasičský ples“ okresu Nový Jičín, který navštívili hasiči z blízkých i vzdálenějších
SDH.
V letošním roce nebylo přihlášeno do MSL (Moravskoslezské ligy)
družstvo žen ani družstvo mužů, ale zúčastňovali se pohárových soutěží i
memoriálů. V průběhu roku se vytvořilo druhé družstvo mužů – B, které
získávalo zkušenosti v různě náročných podmínkách. Nejlepšího času dosáhli
muži družstva A – 14,742 sek. v Petřvaldíku, muži družstva B – 16,534 sek.
rovněž v Petřvaldíku. Ženy měly nejlepší čas 17,859 sek. na soutěži v Košatce.
SDH se nadále zabývá výchovou mladé generace. V letošním roce byl
kolektiv mladších žáků přihlášen do soutěže MSL pro kolektivy mladých hasičů.
Družstvo se zúčastnilo 24 soutěží. Ve své kategorii si vedli velice dobře.
Slavnostní vyhodnocení zúčastněných kolektivů této soutěže se konalo dne 6.
října 2013 ve Frýdlantě nad Ostravicí. Naše družstvo si vyskočilo na stupně
vítězů – stříbrný stupínek.
Stupně vítězů obsadila tato družstva:
Mladší žáci:
1. místo – Nová Ves A
278 bodů
2. místo – JISTEBNÍK
238 bodů
3. místo – Trojanovice
232 bodů
Celkové výsledky sezóny 2013 – mladší žáci:
Závod

Levý proud

Pravý proud

Umístění

Lučina

16,39 s

19,96 s

6

Nová Ves

15,333 s

14,995 s

1

Klimkovice

15,291 s

16,461 s

2
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Michálkovice

17,417 s

18,657 s

3

Krmelín

15,127 s

15,338 s

2

Fryčovice

24,087 s

23,438 s

9

Petřvaldík

14,684 s

14,384 s

1

Paskov

15,47 s

14,59 s

2

Lubno

27,005 s

24,576 s

13

Ostravice

13,333 s

13,937 s

2

Trojanovice

19,300 s

19,667 s

4

Jistebník

20,492 s

27,988 s

11

Nýdek

15,65 s

14,31 s

2

Řepiště

14,68 s

15,53 s

5

Mořkov

14,485 s

15,122 s

4

Frýdlant n.O.

15,374 s

15,172 s

3

Oprechtice - noční

22,290 s

22,736 s

9

Proskovice

17,772 s

16,082 s

1

Klimkovice noční

14,047 s

14,336 s

1

Petřvald

16,148 s

16,615 s

6

Brušperk

16,41 s

15,86 s

5

Bruzovice

15,13 s

15,65 s

4

Michálkovice

15,205s

15,205 s

1

Kunčice p. O.

16,43 s

16,14 s

2

Opět se naše kulturní místnost v hasičské zbrojnici zaplnila mnoha
hezkými poháry, diplomy a medailemi. Všem soutěžícím blahopřejeme, přejeme
jim hodně dalších úspěchů a děkujeme za dobrou spolupráci SDH i obce
Jistebník. Poděkování rovněž patří vedoucím družstev, a to veliteli panu Romanu
Konečnému, vedoucímu mládeže panu Jiřímu Bednářovi a všem, kteří jim při
této činnosti pomáhají.
Dne 24.10.2013 obdržel vyznamenání náš člen SDH a člen zásahové jednotky
pan Tomáš Vykydal, který byl u přímého zásahu po výbuchu panelového domu
ve Frenštátě pod Radhoštěm 17. 2. 2013. Jsme právem hrdi a BLAHOPŘEJEME.
17

K blahopřání se připojují též členové TJ – oddílu kopané.

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem
příznivcům z řad sponzorů, přátel, občanů a členů za celoroční přízeň, dary a
spolupráci, čímž nám pomohli uskutečnit akce pořádané v roce 2013.
V závěru roku Vám všem jistebničtí hasiči přejí radostné a spokojené
prožití vánočních svátků, v nastávajícím roce 2014 pevné zdraví, hodně radosti a
pohody v rodinném i osobním životě.

JEDNOTKA SDH JISTEBNÍK V ROCE 2013

.

/zástupce velitele JSDH Tomáš Vykydal a velitel JSDH Roman Konečný/
Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala v období od 1.1. 2013 do
31.10. 2013 celkem u 11 událostí různého typu. Výjezdová jednotka zasahovala
u 3 požárů a 8 technických pomocí.
Letošní první výjezd nenechal na sebe dlouho čekat. V pozdních nočních
hodinách dne 23.1. došlo k požáru osobního automobilu na plyn. Jednotka
likvidovala požár spolu s jednotkou profesionálních hasičů z Bílovce. O týden
později jednotka čerpala vodu ze šachtice na místním rybářství. Členové
nezaháleli ani v měsíci únoru a protlačovali kanalizaci ve stejné firmě.
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Jednotka rovněž zasahovala u bleskových povodní ve Studénce 8.5. 2013,
kdy vlivem silných srážek došlo k vylití místního potoka a členové pomáhali
spolu s 15 jednotkami z novojičínska a ostravska na zmírnění následků těchto
povodní. Jednotka pomáhala odčerpávat vodu ze zatopených zahrad pomocí
plovoucího čerpadla NIAGARA, elektrického kalového čerpadla, mytí cest,
nasvěcovala místo zásahu pomocí osvětlovacího stožáru a spolupracovala s
obsluhou velkokapacitního čerpadla SOMATI z HZS Ostrava. Členové se po
dlouhém zásahu (cca 7h ) vrátili zpět na svou základnu po 3. hod. ranní.
Dále byla jednotka nápomocna k usměrňování dopravy úseku
jistebnického půlmaratonu dne 8.6.2013. K další technické pomoci a protlačení
kanalizace vyjeli hasiči 26.6. do firmy ISMM. V době prázdnin jednotka bojovala
s požárem suché trávy podél kolejí u nádraží v Jistebníku spolu s profesionály
HZS Bílovec. Tento požár vznikl
závadou na brzdách jednoho z
vagónu, jelikož s požárem bojovaly ve
stejný čas i jednotky v Ostravě a
Suchdole nad Odrou. Jednotce se
nevyhýbaly ani likvidace obtížného
hmyzu a to hned dvakrát 22.7. a 5.8.
2013.
Poslední požár vznikl vlivem
suchého počasí a sklizní na polích.
Jednalo se o požár strniště o rozloze
80 x 30m a na jeho likvidaci se podíleli mimo jistebnických hasičů rovněž jejich
dobrovolní kolegové ze Studénky, Klimkovic a profesionální hasiči z Bílovce.
Posledním zásahem v tomto období byla technická pomoc na odstranění části
stromu z komunikace a to dne 9. 9. 2013, kde rovněž spolupracovali s jednotkou
z Bílovce.
Členové nezaháleli ani co se týče výcviku. Každý měsíc se sešli ke školení,
kde mimo jiné udržovali a zkoušeli techniku, která musí být neustále připravena
pomáhat zachraňovat životy, zvířata či majetek. Dále se zdokonalovali v práci s
dýchací technikou, prováděli kondiční jízdy dle platné legislativy, školili se dle
ročního plánu.
Dne 19. 10. 2013 strojníci s vozidlem Tatra 815 Terno trénovali v centru
bezpečné jízdy v Ostravě. Po úvodním teoretickém školení si prakticky
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vyzkoušeli slalom na mokrém povrchu v tzv. aquaplaningové vaně a na vlastní
kůži zažili smyk na přímé ploše s vlastní zásahovou technikou. Samozřejmostí
pak byla jízda přes speciální smykovou desku pro simulaci náhlého smyku
vozidla. Ta je dimenzována jako jediná v ČR na nákladní vozy. Toto školení je
pro řidiče požárních vozidel přínosem a poznají, co od své techniky očekávat. V
měsíci listopadu nás ještě čeká každoroční školení strojníků (8h) a školení
velitelů (16h).
Další dobrou zprávou pro naši obec, že koncem měsíce listopad bude naší
jednotce předán dar a to v podobě 4ks nových dýchacích přístrojů značky
Drager včetně masek a tlakových lahví z prostředků Moravskoslezského kraje,
který každoročně obdarovává vybrané jednotky. Tento dar, v hodnotě
přesahující částku 150 tis. Kč, zase zvedne připravenost a akceschopnost naší
jednotky. Tyto přístroje jsou srovnatelné s úrovní dýchacích přístrojů
profesionálních jednotek.

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ V ROCE 2013

/Martin Sládeček/

Myslivecké sdružení Jistebník vykonává právo myslivosti v honitbě
v katastrálním území Jistebník. Výměra naší honitby činí 1360 ha. V letošním
roce končil desetiletý pronájem honitby, takže bylo nutné uzavřít novou nájemní
smlouvu s honebním společenstvem. Na první valné hromadě vlastníků
pozemků nedošlo k dohodě o prodloužení nájemní smlouvy. Na druhé valné
hromadě se to již podařilo a nájemní smlouva byla prodloužena o dalších deset
let. Chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, vlastníkům pozemků, kteří
jste podpořili pronájem honitby našemu místnímu mysliveckému sdružení.
Myslivost je pro nás členy koníčkem. Je to pro nás celoroční práce ve
prospěch přírody. V naší honitbě pečujeme především o zvěř srnčí. Ze zvěře
drobné pak o zajíce polního a bažanta. Na rybniční soustavě každý rok vyhnízdí
několik druhů divokých kachen a v posledních letech i husa velká. Jako každým
rokem jsme již začali zvěř přikrmovat. Každý člen má přidělený úsek a je
povinen se o tento úsek celoročně starat. Kamennou sůl předkládáme zvěři
celoročně. Seno jsme usušili letos dvakrát a na letošní zimní období máme již
nakoupeno cca 30 metráků ovsa.
Nedílnou součástí naší činnosti je i lov zvěře. Pro Vaši informaci uvádím,
že jsme k dnešnímu dni ulovili celkem 13 srnců, nyní probíhá lov zvěře holé.
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Kachen se nám podařilo ulovit 280 kusů, hus velkých 4. Černá zvěř – divočák
nebyl letos uloven.

CHOVATELSKÁ ZPRÁVIČKA

/Marta Nesvadbová/

Český svaz chovatelů v Jistebníku uspořádal v měsíci srpnu „Okresní
výstavu mláďat králíků a drobného zvířectva“, na které bylo vystaveno 105
králíků, 29 klecí drůbeže a 16 holubů. Byly uděleny 2 poháry pro nejlepší
chovatele a 18 čestných cen, které věnoval Obecní úřad Jistebník a Okresní
organizace v Novém Jičíně. Děkujeme za jejich podporu při pořádání této akce.
Kdo se přišel podívat, zhlédl velké množství zvířat a příjemně se pobavil.
Děkujeme všem sponzorům za podporu při pořádání této akce. Velké
poděkování patří členům organizace za jejich práci a úsilí při konání výstavy.
V měsíci listopadu proběhne členská schůze, na které vyplníme osobní
listy pro následující rok 2014. Všem členům přejeme mnoho chovatelských
úspěchů.
Přichází nejkrásnější období v roce a to je čas adventní. Přejeme všem
spoluobčanům, sponzorům a členům organizace příjemné prožití svátků vánočních a
úspěšný vstup do nového roku 2014.

PODĚKOVÁNÍ

/Milena Vaňková/

Začátkem
září
uletěl
mladý
papoušek kakadu žlutolící. Děkuji
všem, kteří pomáhali papouška
nalézt. Bohužel nalezen nebyl.
Pokud by někdo papouška přece jen
chytil nebo o něm věděl a neměl
informace, komu patří, o jeho
vrácení na adresu Milena Vaňková,
Jistebník 445 (nad kapličkou),
telefon 731414901.
Jedná se o papouška podléhajícího registraci CITES, to znamená o druh
ohrožený v přírodě vyhynutím. Každý jedinec je evidován, je mu přidělen
registrační list a bez tohoto není prodejný a jeho chov bez těchto dokumentů je
trestný.
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HC JISTEBNÍK CARPS 2013/2014

/Tomáš Vykydal/

Po nepříliš povedené minulé sezoně jsme změnili hodně věcí a chtěli jsme
na ni co nejdříve zapomenout. Letošní hokejovou sezónou, která je už naše
celkově čtvrtá, jsme začali poněkud netradičně už v polovině července, a to
fotbalovým zápasem proti hokejistům Mexika z Klimkovic. Jelikož náš tým
oplývá řadou vynikajících a zároveň bývalých fotbalových nadějí, měl být tento
přípravný zápas pro nás lahůdkou. Vyhráli jsme poměrem 8:4.
Letní suchá příprava dál pokračovala běháním, posilováním po okolí
Jistebníku, kdy na konci srpna proběhly fyzické testy. Po těchto testech jsme
vybrali sestavu na nadcházející sezónu a taky na dlouho očekávaný hokejový
turnaj. Začátkem září se vydáváme na prestižní hokejový turnaj do Klášterce nad
Ohří, vzdáleného asi 500km od naší rodné vsi. Po dlouhé cestě vlakem přichází
na řadu vytoužený odpočinek a pilování sestavy. V pátek se hned po ranní
rozcvičce utkáváme na začátek turnaje s maďarským JSM a po boji tento duel
prohráváme 4:2 po brankách Miroslava Peka a Vykydala. Hned v podvečer
tohoto dne nás čeká ještě soupeř z Letiště Praha. Tento duel se pro nás vyvíjí
celkem dobře a vedeme rázem 2:0, ale po našich zbytečných chybách je konečný
stav 2:2, po brankách Tomáše Prnky a Vykydala. Další den nás ovšem čeká
nejsilnější soupeř naší skupiny Samoa Praha, tento zápas nám hrubě nevyšel a
skóre se zastavilo na konečných 7:1, náš čestný úspěch zaznamenal Bruzek.
Ovšem hlavy jsme nesložili, ale chtěli jsme za každou cenu bojovat dále. Večer
nás čekal smíšený tým ESA Praha a po nájezdech tento zápas nakonec
vyhráváme 5:4, branky za náš tým vstřelili Hasala, Bruzek, Pek Tomáš, Vykydal a
rozhodující nájezd proměnil náš kapitán Makový. S výsledkem turnaje spokojení
být nemůžeme, ale s předvedenou hrou už ano. Turnaj nám dal plno nových
zkušeností, v mezinárodní konfrontaci jsme určitě nepropadli a doufáme, že
tento turnaj pro nás bude každoroční průpravou na ligu.
Tento ročník 2013/2014 Amatérské hokejové ligy (AHL) ve Studénce pro
nás začal koncem září a to zápasem proti Výškovicím, které jsme za naši éru
nedokázali nikdy porazit. Po týmovém výkonu a předvedené hře, jistém
gólmanovi jsme tento zápas vyhráli 7:3, kdy se o góly postarali tito hráči: 4x
Hasala, 2x Vykydal, Prnka Jan. Posílení tímto výsledkem vyhlížíme další kolo.
Bohužel kvůli zranění, nemocem, pracovnímu vytížení se rozpadá naše
nejúdernější „lajna“. Po předvedeném výkonu proti policistům z Nového Jičína
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nakonec prohráváme s favorizovaným týmem 1:4, kdy naši jedinou branku
vstřelil Šajna. V dalším kole nás čekal tým VHV Butenwald ze Studénky a po
krásném hokeji, vynikajícím výkonu a boji, bohužel nakonec prohráváme 5:6 po
brankách: 2x Tyleček Petr, Hasala, Vykydal, Bruzek. S předvedenou hrou jsme
zatím spokojeni, na naše možnosti si hlavně herně vedeme rozhodně lépe jako
minulou sezónu a i přes prohry s lepšími celky jsme schopni hrát vyrovnanou
partii a nedáváme soupeři nic zadarmo.
Sledujte proto naše internetové stránky: www.hcjistebnikcarps.own.cz
a přijďte podpořit naše hráče do dalších bojů.

VÁNOCE NA LEDĚ S CARPS

/Jan Prnka/

Jistebnické veřejné bruslení
KDY:
ČAS:
KDE:
VSTUPNÉ:
POŘADATEL:

24. 12. 2013
9:00 - 10:15
Zimní stadión Studénka
Zdarma
HC Jistebník carps

Přijďte si zabruslit na Vánoce a vezměte svou rodinu, přátele a známé.
Navíc jedna třetina kluziště bude oddělena, kde bude hokejový brankář
s nachystanými puky. Můžete si zkusit vystřelit nebo jen ukázat před ostatními
nějakou kličku na brankáře. Tak ať jste dospělý, teenager, začínající bruslař nebo
fanynka hokeje, určitě nezapomeňte vzít svou hokejku. Pro účastníky bude
zajištěn teplý čaj na zahřátí a pro nejmenší nějaká sladká maličkost.
Tradiční vánoční hokejové utkání STAŘÍ vs. MLADÍ
24. 12. 2013
10:30 - 12:00
Zimní stadión Studénka
Po jistebnickém veřejném bruslení se přijďte podívat na tradiční hokejový
zápas jistebnických hráčů a podpořit svůj tým, kde hrají vaši známí a kamarádi
z vesnice. Jako hlavní sudí nemůže chybět náš starosta Josef Voral. Na tribunách
určitě potkáte mnoho přátel a známých, takže přijďte nasát sváteční hokejovou
atmosféru.
KDY:
ČAS:
KDE:
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Z ČINNOSTI TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY

/Rostislav Straka/

Jistebník pomáhá fotbalovému klubu Hořín

V sobu 21. září 2013 zavezli členové výboru TJ Jistebník výsledek
dobrovolné sbírky, kterým byl dar v podobě míčů, do Hořína silně zasaženého
povodněmi.
Delegace byla srdečně přijata a po prohlídce obnoveného areálu zhlédla
fotbalová utkání, byla provedena vesnicí s patřičným výkladem o historii
i současnosti obce. Vše probíhalo v přátelské atmosféře i dobré náladě, jež
domácí fotbalisty i jejich hosty provázela po celou dobu setkání. Rozcházeli se
s dobrými pocity nově navázaného přátelství. (Hořín je obec v těsné blízkosti
Mělníka)
ŽÁCI
Naši žáci ukončili svou podzimní část sezony. Po odchodu mnoha opor
jsme vzhlíželi k nastávající sezoně s respektem, ale po odehrání osmi zápasů se
hráči a trenér družstva nemají za co stydět. V tabulce jim patří druhá příčka !!!!!
když na domácím trávníku nejenže neprohráli, ale nedostali ani gól a dosáhli
skóre 18:0 !!!! Tímto bych rád poděkoval všem rodičům a fanouškům za podporu
při domácích utkáních našich mladých nadějí.
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Tady jsou výsledky jejich utkání:
SPÁLOV
JISTEBNÍK
TÍSEK
BRAVANTICE
JISTEBNÍK
JISTEBNÍK
VEL.ALBRECHTICE
JISTEBNÍK

-

JISTEBNÍK
VEL.ALBRECHTICE
JISTEBNÍK
JISTEBNÍK
TÍSEK
SPÁLOV
JISTEBNÍK
BRAVANTICE

0:0
2:0
1:0
1:3
7:0
6:0
2:1
3:0

Výsledná tabulka:
1. Tísek
2. Jistebník
3. Bravantice
4. Velké Albrechtice
5. Spálov
DOROST
Naše spojené družstvo dorostu má za sebou první část sezony, kdy se jim
moc nedařilo. Z osmi zápasů dokázali vyhrát pouze dvakrát, jednou remizovat a
pětkrát odešli poraženi. Tento konečný výsledek jim zajistil v další části zápasů
přeřazení do okresní soutěže, ve které odehrají na podzim ještě dva zápasy,
zbytek na jaře.
Přehled výsledků:
LIBHOŠŤ
PETŘVALD
1:4
KUNÍN
PETŘVALD
2:3
PETŘVALD
KATEŘINICE
1:1
ŠTRAMBERK
PETŘVALD
3:1
PETŘVALD
KUNÍN
1:3
KATEŘINICE
PETŘVALD
6:2
PETŘVALD
ŠTRAMBERK
1:2
PETŘVALD
LIBHOŠŤ
0:2
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MUŽI
Naši muži se zabydlují v náročné I.B třídě, stihli si ivyzkoušet a týden se
vyhřívat na 1.místě v tabulce. Poté však přišlo velmi rychlé vystřízlivění
v podobě řady porážek a pádu na 10. místo v tabulce.
Tady jsou jednotlivé zápasy:
Kopřivnice
TJ Jistebník
TJ Sokol KateřiniceHukvaldy
TJ Jistebník
FC Vlčovice-Mniší TJ Jistebník
FC Kozlovice
FC Libhošť
TJ Jistebník
TJ Tatran JakubčoviceTJ Jistebník
-

TJ Jistebník
TJ Slavoj Jeseník
TJ Jistebník
TJ Jistebník
TJ Sokol Tichá
TJ Jistebník
TJ Lokomotiva Suchdol
TJ Jistebník
TJ Jistebník
TJ Sokol Starý Jičín
TJ Jistebník
Bordovice

3:4
2:2
2:0
4:2
2:1
1:2
1:1
0:1
2:0
2:3
5:1
1:1

Po posledním utkání podzimního kola v Odrách nastanou tréninky
venku i v tělocvičně, snad i nějaké soustředění.
Do jarní sezony přejeme jistebnickým fotbalistům hodně sil, vytrvalosti,
soustředění na hru i slušnosti a pohody v týmu.

ASH - DOM V IRSKU

/Věra Šustková/

Jistebník úspěšně reprezentoval v Irsku
Třetí říjnový týden hostilo irské město Cork a jeho okolí mezinárodní
hudební festival Cork Rebel Week. Pořadatelé si dali za cíl konfrontovat irskou
kulturu s ostatními „kontinentálními“ styly či zvyky. I proto si na tuto
výjimečnou přehlídku pozvali hudební uskupení z celé Evropy. Velké poctě se
dostalo Amatérskému sdružení hudebníků - Dechovému orchestru mladých ze
slezské vesničky Jistebník, který byl pozván, aby zde českou muziku představil
v co možná nejlepším světle. Hostitelství jistebnických muzikantů se ujalo
dvanáctitisícové město Mallow, ležící půl hodiny cesty severně od Corku. Místní
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obyvatelé svým srdečným chováním vytvořili orchestru téměř domácí prostředí
a jednoznačně dali najevo, že si přítomnosti Čechů nesmírně váží.
První vystoupení dechového orchestru z Jistebníku se konalo v místní
základní škole, kde proběhly dva po sobě jdoucí výchovné koncerty pro zdejší
žactvo. Tento koncert sledovalo na sedm stovek zejména mladých posluchačů. Ti
kromě hudebního výkonu ocenili také doprovodný výstup mažoretek Princess
z Hranic na Moravě, které dorazily do Irska společně s jistebnickými hudebníky.
Děvčata byla na roztrhání zejména po skončení koncertu, kdy byla v obležení
desítek mládežníků, kteří se s nimi chtěli vyfotografovat. Vystoupení sklidilo
úspěch. Byl to dobrý start.
Následující den si velká část orchestru zpestřila exkurzí do destilérky
v Middletonu – výrobny slavné irské whiskey Jameson. Jako by se tato návštěva
promítla do dobrého rozpoložení muzikantů před večerním koncertem v kostele
sv. Marie v Mallow…
Tento koncert s sebou nesl jisté obavy, jak na velké hudební těleso bude
„reagovat“ zdejší akustika. Repertoár byl proto volen velmi pečlivě. Nakonec
byly vybrány zejména hudební balady a skladby doprovázeny zpěvem s českými
texty. A byla to skvělá volba. Koncert, který byl přepůlen vystoupením dětského
hudebního souboru místní umělecké školy, se vydařil. Potlesk ve stoje, slzy
v očích a výraz dojetí ve tvářích posluchačů vyjadřovaly vše. Orchestr
z Jistebníku zanechal skvělý dojem a výborným výkonem poděkoval obyvatelům
Mallow za péči, které se mu dostalo.
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Daleká cesta se vyplatila. Dechový orchestr mladých Jistebník
reprezentoval v Irsku Českou republiku se ctí a udělal české kultuře vynikající
reklamu. Snad po právu.
Srdečně zveme všechny naše příznivce na Svatomartinský koncert

POZVÁNKA na Svatomartinský koncert
Dechového orchestru Jistebník
v sobotu 16. listopadu 2013 v 15.30 hod. v KD Jistebník
Samozřejmě nebude chybět moravské víno
z vinotéky „U Francka“ z Polanky nad Odrou
Vstupné 50,- Kč.
Po ukončení koncertu následuje taneční zábava při dobrém víně za
doprovodu Gangsters of swing orchestra.
Těšíme se na setkání s vámi, našimi stálými příznivci i novými posluchači.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci
listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Ondrej
Jan
Jarmila
Jaroslav
Helena
Marie
Marie
Eva
Marie

Pazdera
Šesták
Bendová
Onderka
*
*
*
*
Petrovská
Kloudanová
Čomová
Tomášková
Vašková

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

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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LAMPIONOVÝ DUŠIČKOVÝ PRŮVOD

/Jana Majerová/

Ve čtvrtek 31. října se ve spolupráci Základní školy Jistebník a kulturní
komise uskutečnil již tradiční Dušičkový lampionový průvod za velké účasti dětí
i rodičů. Průvodu předcházela školou pořádaná dílna, ve které si děti
vlastnoručně vyrobily lampióny, které se velmi povedly, každý byl originál.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

/kulturní komise/

Tradici rozsvícení vánočního stromu neporušíme ani letos.
Rada obce spolu s kulturní komisí připravují tuto akci na pátek 29. listopadu
2013 v 17 hodin před a v kulturním domě. Na programu bude hudba, zpěv, prodej
malých dárků, ozdob, vánoční vazby atd.
Přijďte se nadýchat vánoční atmosféry – podívat se, zakoupit si a posedět.
Srdečně zvou pořadatelé.

ADVENTNÍ KONCERT

/kulturní komise/

V sobotu 14. prosince 2013 se v podvečerních hodinách bude konat
v kulturním domě Jistebník již druhý adventní koncert, kde se představí Ladislav
Mariaš ml. (violoncello) a Hana Veselá (zpěv).
Konkrétní čas konání akce bude upřesněn na plakátech a letácích.
Srdečně zvou pořadatelé.

ŠTĚDROVEČERNÍ MŠE

/Farnost Jistebník/

Srdečně zveme všechny na
Štědrovečerní mši do kostela sv.
Petra a Pavla, která se uskuteční
24. prosince 2013 odpoledne.
/Čas bude upřesněn/.
Můžete si odnést Betlémské
světlo ke štědrovečernímu stolu ve
vlastní lampičce a zazpívat si
tradiční koledy s varhanami.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, HZS MSK územní odbor Nový Jičín/
Topení a komíny
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo jiné
znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli vlastníci a provozovatelé
kotlů udělat pro to, aby bylo minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší
možnou míru a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České
republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů,
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
nebo
• revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení,
zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a
kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
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půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest
jsou uvedeny v tabulce.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny
v níže uvedené tabulce.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Kapalné

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Celoroční Sezonní
provoz
provoz
Čištění spalinové cesty

do 50 kW
včetně

Pevné

Činnost

3x

Kontrola spalinové cesty

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
nad 50 kW
znečišťujících částí a
kondenzátu

2x

nejméně podle
návodu výrobce
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
Čištění spotřebiče paliv

2x
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V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v
komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze
použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte
přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle,
odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se
tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na
půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

CO NÁS JEŠTĚ DO KONCE ROKU ČEKÁ
16. 11.

/red. rada/

Koncert Dechového orchestru v KD – v 15.30 hod.
s ochutnávkou mladého vína
16. 11.
Vítání občánků a setkání s jubilanty v obřadní síni OÚ
29. 11.
Rozsvícení vánočního stromu v KD – od 17 hod.
Zasedání zastupitelstva obce – termín bude vyhlášen a vyvěšen
8. 12.
Poslední představení loutkového divadélka v KD – 15 h
14. 12.
2. Adventní koncert v KD
17. 12.
Zasedání zastupitelstva obce – KD – v 17.00 hod
24. 12.
Štědrodenní bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla
26. 12.
Vánoční koncert Jistebnické třináctky – místo a čas upřesníme
rozhlasem a plakáty.
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PODĚKOVÁNÍ – PŘÁNÍ

/Danuše Lövyová/

Vážení a milí čtenáři našich obecních novin – Jistebnického zpravodaje.
Dostalo se Vám do rukou poslední číslo roku 2013. Díky za zájem a zejména za
písemné příspěvky, bez nichž by zpravodaj nemohl existovat. Slýcháme hlasy
pochvalné i kritické, obojí nám v práci pomáhají.
Chci Vám též oznámit, že jsem se po dlouhotrvající zralé úvaze rozhodla
svou (sice pro mne oblíbenou) činnost v Jistebnickém zpravodaji ukončit.
Vrstevníci mě jistě pochopí!
Než ještě udělám poslední tečku, považuji za svou povinnost poděkovat:
- panu starostovi za vstřícnost i pochopení;
- kolektivu redakční rady Hance Begovské, Alence Myškové a Lidce
Veselé za dobrou spolupráci, náměty pro smysluplné články,
schopnost udržení dobré pohody při práci;
- paní Jarce Hurníkové a panu Zdeňku Willerovi za počítačové
zpracovávání článků a úpravu tisku;
- všem, kdo pomáhali při kompletaci obecních novin, zejména pak
paní Vlastě Krayzlové, která při této nepříliš příjemné činnosti nikdy
nechyběla.
Všem svým ( dnes už bývalým) spolupracovníkům přeji úspěchy i radost
při tvorbě další historie Jistebnického zpravodaje.
Závěrem jménem všech pracovníků zpravodaje přeji hezký zbytek
podzimních dnů, čas adventní bez velkého shonu, Vánoce dobré pohody do
každé rodiny a v novém roce (už 2014!) zdraví a schopnost přes všechny svízele
a starosti, které prožíváme, najít to dobré, co nás obklopuje a je schopno nám
pomoci.

PODĚKOVÁNÍ

/pracovníci zpravodaje/

Závěrem roku 1998 přišlo několik nadšenců s nápadem navázat na dobrou
jistebnickou tradici – vydávat zpravodaj. Nulté číslo vyšlo v prosinci 1998 a od
ledna 1999 jste se mohli každé dva měsíce setkávat ve Vašich poštovních
schránkách s Jistebnickým zpravodajem. Jedním z oněch nadšenců byla právě
paní Danuše Lövyová, která se ujala nelehké role – vedoucí redakční rady. A tak
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sháněla články, náměty, dopisovatele, lidi ochotné pracovat a spolupracovat.
Svou práci dělala pečlivě a opravdu s velkým nadšením (a že to nebylo vždy
jednoduché). A jak ten čas letí - je tomu již 15 let… Toto nadšení jí vydrželo až
do dnešních dnů. Proto nyní, kdy se svou, jak píše „oblíbenou činností“ pro
Jistebnický zpravodaj končí, chceme paní Danuši Lövyové poděkovat za její
dlouholetou a záslužnou práci. Do dalších let jí přejeme především pevné zdraví,
rodinou pohodu a neutuchající elán a optimismus, kterým stále oplývá. Pevně
věříme, že nám i nadále zachová svou přízeň.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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Zuzana Ondryášová a Věra Mariašová oznamují všem zájemcům příjem
objednávek na vánoční cukroví do 20. 11. 2013, cena 330 Kč/kg
* * * * * *

Odhady nemovitostí
Úřední a tržní odhady
• rodinných a bytových domů, bytů a nebytových prostor
• rekreačních a zahrádkářských chat, provozních objektů
• pozemků
pro
• řízení o dědictví
• darování a prodej nemovitostí

Darovací a kupní smlouvy nemovitostí
Kompletní servis pro zákazníky = již nemusíte nikam chodit, pouze
Vám přijde zápis o převodu nemovitosti
• odhad nemovitosti
• vyhotovení kupní nebo darovací smlouvy
• zajištění vkladu do katastru nemovitostí
Ing. Jaroslav Horník
742 82 Jistebník 450
739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
• Oznamujeme, že na četná přání občanů budeme od příštího čísla ve zpravodaji
uvádět blahopřání jubilantům k jubileím: 60, 70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně.
Občané, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla mezi jubilanty uváděna, mohou toto
oznámit v předstihu v kanceláři obecního úřadu nebo telefonicky
556 418 066.
Rádi Vám vyhovíme.
• Obracíme se s prosbou na občany, aby v době, kdy bude třeba odhrnovat sníh,
neparkovali na obecních komunikacích – odhrnutí sněhu by tak bylo
znemožněno.
• Poslední úřední den na Obecním úřadu Jistebník v letošním roce bude pátek
20. prosince - od 7.30 do 13.00 hodin.
V roce 2014 začínáme úřadovat ve čtvrtek 2. ledna.
• V měsíci lednu se uskuteční tyto plesy: 18.1. – ples SRPŠ, 24.1. – ples TJ
31.1. – II. Muzikantský ples
• Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2014.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 2. 1. 2014.
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Jistebnický zpravodaj v roce 2013 připravovali:
Redakční rada: D.Lövyová, A.Myšková, H.Begovská, L.Veselá
Počítačová sazba: OÚ Jistebník – J.Hurníková, Zd.Willert
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