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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané!
máme za sebou první pololetí roku 2013. Tentokrát nebudu psát o tom,
na čem se pracuje, ale budu se věnovat zcela jinému tématu. Myslím si, že je to
potřebné. Léto nám klepe na dveře, ale jaro nás jaksi minulo a vůbec
„nenavštívilo“. Protopili jsme i rezervy, které jsme mínili ušetřit. Nezahřálo nás
sluníčko, ale nutno s povděkem uznat, že „velká voda“ nás minula.
V oblastech republiky, kde tomu je naopak, si lidé pomáhají, jak to jen
jde a sousedé dělají co mohou, aby jeden druhému ulehčili trápení s vodou a
bahnem. Pomáhají vynášet nenávratně poškozený a zničený majetek, poskytují
nocleh. Prostě jeden druhého podporují, vzájemně si pomáhají a utěšují.
My jsme tentokrát měli štěstí – zatím. Nikdy ale nevíte, co se může stát zítra.
Nevím však co říct na to, když místo, abychom byli pokorní a opečovávali
si dobré sousedské vztahy, je vše jinak. Na stole se mi množí stížnosti a přichází
další a další. Jako bych byl „Šalamounem“ a já měl vyřídit a urovnat to, co si
sousedé a mnohdy jsou to rodiny, nedovedou s pokorou vysvětlit. Kolikrát se
jedná o takové banality, že „to“ rozum nebere. Já, který dbám a ctím si
dobrých sousedů a vážím si jich, doslova zírám. Před „paní přírodou“ musíme
sklonit hlavu a přijmout s pokorou to, co nám vrací za naše chování k ní. Myslím
si, že je nejvyšší čas se nad tím, ale hlavně nad sebou samým, zamyslet. Kdo si
pořídí domácího mazlíčka a pak ho vyhodí? Kdo opravuje auta, dům atd. a vše
nepotřebné opět klidně vyhodí do přírody? Proč stále nacházíme v okolí naší
obce různé spotřebiče, když ten, co nám prodává nové, je povinen ekologicky
zlikvidovat ty staré? Víte o tom, že jste to už zaplatili v ceně nového spotřebiče?
Mohl bych ještě dlouho pokračovat. Lidé v Čechách nyní projevují svoji
sounáležitost jednoho s druhým. Mám pocit, že „my tady“ jsme dostali jen
oddechový čas. Čas k tomu, přehodnotit své konání jeden k druhému a hlavně
napravit své pošramocené sousedské vztahy. Pokorně přiznat své chyby ve
vztahu souseda k sousedovi a uznat, že „stížnost“, byť řešená v přestupkové
komisi, nic nevyřeší. My, lidé –„Homo sapiens“ – jediní obdaření rozumem!!!,
konejme tedy rozumně!
Vážení stěžovatelé, tímto se obracím k Vám a prosím, pokuste se o to!
Ani věk nikoho neopravňuje urážet a vynucovat si takto pozornost.
Nezapomeňte, že vše „ostřížím zrakem“ pozorují Vaše děti. Naučte je, že se dá
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chybu přiznat, sklopit zrak, omluvit se a podat si opět se sousedem ruku.
Věřte, že si budou velmi dlouho pamatovat, jak jste se Vy zachovali. Neučiníteli to správně a s citem Vy dnes, můžete se „později“ setkat s jejich odplatou.
Pak nehledejte viníka jinde, ale ptejte se sami sebe: „Proč?“. Budou to jen
důsledky a pokračování Vašeho nesprávného jednání. Někdy se stává, že
stížnost je oprávněná. I tady ovšem doporučuji sousedskou dohodu a podání
ruky. Jakékoliv jiné řešení přináší většinou nenávist a zlobu. Tím se ovšem nic
nevyřeší!!! Naši předkové nám ne nadarmo zanechali mnoho poučných
přísloví. Zde bych použil dvě z nich, která jsou časem prověřená:
- co nechceš, aby jiní konali tobě, nečiň ty jim
- pozdě bycha honit.
Děkuji, že jste dočetli až sem. Vážení spoluobčané, nikoho jsem
nejmenoval, ale věřím a doufám, že se při trošce dobré vůle poznáte. A nejen
to, ale budu velmi rád, když se zamyslíte a zkusíte se zachovat jak jinak než
„lidsky“. Za pokus to přece stojí, nemyslíte?
Váš starosta Josef Voral

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel/

Informace k provozu školní jídelny v červenci a srpnu 2013
Provoz školní jídelny bude o prázdninách přerušen od 15.července do 25.srpna.
„Cizí“ strávníci se mohou ve ŠJ stravovat ve dnech 1. - 12. července a
v posledním srpnovém týdnu, tj. od 26.8. do 30.8.
Všem žákům a zaměstnancům ZŠ přeje ředitelství školy hezké prázdniny.
Žákům, kteří končí na škole povinnou školní docházku, přejeme hodně štěstí
na další cestě životem, překážky, které před nimi stojí, ať hravě zdolávají.
Ahoj prázdniny
/Hana Begovská/
Žáci 4. a 5. třídy se spolu s paní učitelkou Šárkou Storzerovou zapojili do
soutěže “Přivítejte prázdniny s deníkem“, kterou vypsal Moravskoslezský deník.
Úkolem bylo vyrobit alespoň dvě zvířátka z novin. Naše děti si vybraly dvě
žirafy, které pojmenovaly Sofie a Amy.
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Za odměnu jela celá třída na dvouhodinovou veselou show „Ahoj
prázdniny“, která se uskutečnila v úterý 25. června v Domě kultury města
Ostravy. Pro děti i paní učitelku to byla krásná odměna.
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Něco o dopravní soutěži
/Mgr. Naděžda Richtárová/
Co je v ní letos nového?
Okrskové i okresní kolo se konalo na krásném dopravním hřišti v Odrách.
Naši školu reprezentovali noví žáci, ze 4. třídy to byli dva šikovní kluci Štěpán
Dufek a Jakub Zegzulka, z 5. třídy dvě usměvavá děvčata Alice Ondovčáková a
Sára Vijačková. Od února jsme pilně v dopravním kroužku trénovali hlavně
dopravní testy a jízdu přes překážky, jízdu na dopravním hřišti jsme trénovat
nemohli, když ho v Jistebníku nemáme. I když jsme se na soutěž pilně
připravovali, přesto družstvo mladších žáků skončilo v okrskovém kole na 4.
místě, ale i to byl úspěch, neboť družstev bylo šest a všechna měla vysokou
úroveň znalostí a dovedností.
Za starší žáky nás v okrskovém kole reprezentovali již zkušení závodníci Monika Novobilská, Jiří Mohyla, Eva Honusová a místo Miroslava Matěje, který
onemocněl, jel Jarek Bednář. I když přípravě tolik času jako mladší nevěnovali,
získali v okrskovém kole 1. místo a 15. 5. 2013 družstvo ve složení Monika
Novobilská, Eva Honusová, Jiří Mohyla a Miroslav Matěj získalo 1. místo i v kole
okresním.
Měli jsme z toho radost a drželi jsme jim palce do krajského kola, které
proběhlo již tradičně ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 23. a 24. 5. 2013.
Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení stejném jako v okresním kole. I
když počasí moc pěkné nebylo, mezi soutěžícími i rozhodčími panovala dobrá a
přátelská nálada. Bylo to i díky dobré organizaci soutěže, která se
přizpůsobovala počasí. Bojovali jsme ze všech sil, ale nakonec jsme jeli domů
s bramborovými medailemi a diplomem za 4. místo.
Příští školní rok budeme znovu trénovat s chutí a elánem a pokud nám
budete držet palce, tak uvidíme !!??
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Zájezd žáků 8. a 9. třídy do Osvětimi
/Hana Begovská/
V pátek 10. května se uskutečnil již tradiční zájezd žáků 8. a 9. třídy do
Osvětimi. Žáci a rodiče navštívili koncentrační tábor Osvětim. Při dvouhodinové
prohlídce s průvodcem měli možnost projít se po místech, kde probíhala jedna
z nejstrašnějších kapitol II. světové války. Průvodce žákům vyprávěl osudy
prostých lidí, kteří zde přišli o život.
Kromě hlavního tábora v Osvětimi, jsme měli možnost navštívit také
vyhlazovací tábor Březinka, která se nachází jen pár kilometrů daleko.
Ve druhé polovině zájezdu jsme navštívili královské město Krakov. Po
krátké procházce kolem řeky Visly a po nádvoří hradu Wawel dostali žáci
rozchod na hlavním krakovském rynku. Tady si mohli koupit nějaké místní
speciality a suvenýry na památku.
V podvečer se náš autobus vydal směr Česká republika. Žáci se vraceli
plni zážitků a dojmů, které jim snad utkví v paměti.
Celý zájezd byl hrazen obcí, tímto bychom chtěli jménem školy, dětí i
rodičů poděkovat panu starostovi a obecním zastupitelům.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková,učitelka/

Ohlédnutí za školním rokem
Prázdniny se rychlými kroky blíží a nastal čas ohlédnout se za uplynulým
školním rokem 2012 – 2013, který byl velmi náročný, jak pro pedagogické
pracovníky, tak pro správní zaměstnance. Učitelky musely ve svém výchovně
vzdělávacím programu skloubit požadavky věkově odlišných skupin dětí, od dětí
nejmladších, středních až po nejstarší, které připravovaly k zápisu do Základní
školy v Jistebníku. Správní zaměstnanci, zvláště v nově vzniklém oddělení v části
Základní školy v Jistebníku se seznamovali se způsobem obsluhy dětí ve
stravování, v zabezpečení hygienických podmínek u dětí v MŠ a jejich potřeb.
Ředitelka MŠ Věra Vaňková zabezpečovala provoz po stránce materiální i
personální. Třída byla vybavena nábytkem, hračkami, výtvarným materiálem,
lůžkovinami, přípravnou jídelnou, nádobím atd.. Rovněž odpovídá za kvalitu
výchovně vzdělávací práce a tedy i za výběr pedagogických pracovnic, které
musí splňovat požadované vzdělání, mít kladný vztah k dětem, být tvořivé,
muzikální, nápadité. Přijímání nových lidí je tak trochu krok do neznáma a ne
vždy se podaří napoprvé, proto ředitelka byla nucena učinit změny, které občas
narazily na neoprávněnou vlnu kritiky, někdy na neprofesionální úrovni.
Výchovně vzdělávací práci v mateřské škole obohacují kroužek keramický,
výuka anglického jazyka, kurz plavání. V průběhu celého školního roku se
prolínají zajímavá témata. Velký ohlas mezi dětmi mělo téma „záchranáři“, kdy
jsme besedovali s profesionálním hasičem a starší děti zavítaly na dopolední
výlet do Hasičského muzea v Ostravě – Přívoze. Tématem vedeme děti k tomu,
aby si uvědomovaly, kde číhá nebezpečí, navzájem si neubližovaly, chránily si
své zdraví a neriskovaly. Děti mají být živé a v pohybu, ale někdy bývají samy
sobě nebezpečné. Možná je to doba trampolín v zahradách, lákavých zábavních
parků. Pro učitelku nepříjemná chvíle nastává, když se omlouvá za bouli na
hlavě. Proto jsme pro zklidnění dětí zvolili formu vycházek do krásné chráněné
krajiny jistebnických rybníků s batůžky na zádech. Děti přišly spokojené,
nadšené, plné dojmů a poznatků. Ani trvalý déšť nám nezkazil náladu při
návštěvě Technického muzea v Kopřivnici, kde jsme shlédli historické i současné
modely značky TATRA.
13. června 2013 v 15.00 hodin pořádala Mateřská škola na školní zahradě
„Dětský sportovní den“. Užily si nejen děti, ale i rodiče. Vyřádily se na 12
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sportovních disciplínách, nechyběla tombola, opékání párků, sladká odměna.
21. června 2013 v 16.00 hodin proběhlo „Tradiční rozloučení se školáky“ –
zváni byli rodiče předškolních dětí na slavnostní program, předávání dárků,
rozloučení s rodiči a pro odvážné a samostatné děti noční spaní v MŠ.
25. června 2013 jsme se vydali na turistický výlet, navštívili jsme
zříceninu hradu ve Starém Jičíně a prošli naučnou historickou stezku, plnou
překvapení. Tím jsme se rozloučili se školním rokem 2012 – 2013 a přejeme
dětem pěkné prázdniny.
Děti naší mateřské školy v průběhu školního roku se zúčastňovaly
kulturních vystoupení u různých příležitostí:
 Vánoční trhy
 Velikonoční jarmark
 Dětský maškarní ples ZŠ
 Den matek
 Vítání novorozeňat
Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci naší mateřské školy.

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA /Jiřina Matějová /
Střípky a postřehy ze závěrečného koncertu
Zahájení 10. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska /FPFL/ proběhlo
v Proskovicích v dubnu, festival pokračoval ve Staré Vsi nad Ondřejnicí v květnu
a 21. 6. 2013.
V sobotu 22. 6. 2013 od 14.30 hodin se konal závěrečný koncert v
Jistebníku. Jistebnická 13 přivítala přicházející hosty venku před kulturním
domem říznou dechovou hudbou do doby, než zazněla lidová píseň zazpívaná
dětským pěveckým sborem Rarášek - dětmi 1. – 5. ročníku z Nového Jičína.
Předsedkyně kulturní komise Alena Myšková přenesla kytici k pomníku
Františka Lýska. Ještě zazněla festivalová znělka z křídlovky Petra Habernala a
Zdenka Halaty, a to úryvek z Lašských tanců Leoše Janáčka. Pak byli všichni
zváni do prostor KD na pokračování festivalu. Zároveň bylo možno zhlédnout
výstavy ve vesttibulu i přísálí. Nemohlo to být jinak, než jiné roky. Dostupný
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materiál o Jistebnických zpěváčcích /1929-1938/ a Františku Lýskovi /19041977/, o vedoucích pěveckých souborů v naší obci počínaje Jaromírem
Chvostkem, Ivankou Stiborovou, Olgou Staňkovou dětských sborů při ZŠ TGM
Jistebník p.Evou Smolanovou a Jelenou Starečkovou. Nechyběl fotomateriál,
který přiblížil festivalové akce: Pochod Poodřím- krajem Jistebnických zpěváčků
i festivalové dny v Proskovicích a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Pracovníci OÚ se mohli poznat na fotografiích při umisťování a
upevňování sousoší Jistebnickým zpěváčkům /v roce 2011/ z dílny
akademického sochaře Miroslava Rybičky. Výstava v přísálí byla věnována
pohledům na obec Jistebník očima fotografů - amatérů. Sklízely obdiv práce
Petra Tylečka juniora i Hanky Veselé. Zbrusu nové výstavní panely vyrobené ve
firmě Pavla Mariaše měly premiéru na této výstavě. I panely v šatnách KD byly
zbrusu nové, vyrobil je pan Antonín Klapuch, jsou zaplaceny z festivalových
peněz a už zůstanou natrvalo pro naše kulturní potřeby. Oběma děkujeme.
Těsně před termínem se omluvily dva soubory: Jitřenka, MŠ OstravaPoděbradova a Ischias, folklorní soubor Opava. Nad sobotním programem se
vznášel otazník. Jak to asi dopadne?
Program na jevišti zahájil zmiňovaný dětský pěvecký soubor při ZUŠ Nový
Jičín Rarášek pod vedením Michaely Glogarové. Jejich vystoupení obsahovalo
písně umělé i lidové. Sbormistryně vytvořila skvělou atmosféru, výběrem
známých lidových písní přesvědčila přítomné, aby se k souboru zpěvem přidali.
Jako druhý vystoupil Jiří Klecker, sólista a člen operního souboru
Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Tento odborník se může pyšnit ještě
jednou funkcí, je předsedou Lýskova nadačního fondu Brno. S Ondrejem
Olosou, pianistou, nám přiblížili písně Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka i
Františka Lýska. Originální byla spolupráce s přítomnou dcerou Františka Lýska,
paní Květuší Lepilovou, mimochodem letos jubilantkou /1933/, kterou vyzval
J.Klecker na pódium k poslední písní „V tym proskovskym černym lese“. Zpívalo
i publikum.
Poslední číslo programu byl padesátičlenný soubor Sbor přátel zpěvu
Karviná se svou sbormistryní Martinou Jurikovou. Tento početný soubor žen i
mužů vznikl před léty, kdy rodiče zpívali ve sboru Permoník se svými dětmi a
cítili ještě potřebu se sami realizovat. Vytvořili nejprve 15 členný soubor, který
v současné době čítá skoro 60 členů. Ještě několik slov o sboru Permoník. Je to
vynikající pěvecký soubor známý u nás i ve světě. Pod vedením p. Evy
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Šeinerové, před léty bývalé studentce Vysokého učení v Brně u profesora
Františka Lýska. Permoník vyhrává celosvětové soutěže pěveckých sborů, např.
letos v New Yorku. Hluboce se skláníme nad výkonem zpěváků ze Sboru přátel
zpěvu Karviná, který si udělal čas, o víkendu i za poměrně náročného počasí,
zavítal na náš závěrečný koncert FPFL a pozvedl vysoko laťku kulturního zážitku.
V souboru se sešly ženy i jinak vzácní zpěváci, muži, v poměrně hojném počtu,
ba dokonce se zúčastnil jeden na dočasném invalidním vozíku po zlomenině
nohy, kterou si způsobil při tenise. Tento výborný soubor dokázal ocenit i
předcházející soubory v programu a po jejich číslech jim zpíval vícehlasé ovace.
Atmosféra v sále byla velmi příjemná, mohli to konstatovat přítomní
zástupci všech tří obcí: z Proskovic, Staré Vsi n. O., starosta Jistebníku - pan
Josef Voral, Eliška Krejčíčková-ředitelka festivalu i první místopředseda
Folklorního sdružení ČR pan Ladislav Michálek z Liptálu, který zastupoval p.
Zdeňka Pšenicu, předsedu FS ČR. Napětí skončilo. Koncert se podařil.
S radostí připomínáme některé jubilanty a to zpěvačky z původního
sboru Fr. Lýska „Jistebničtí zpěváčci“, kteří se za horkého počasí tentokrát
nezúčastnili programu v Jistebníku, věk a zdraví jim to nedovolilo. Jsou to paní
Marie Bergerová z Polanky-95 let, paní Marie Richterová /Blahetová/
z Krásného Pole-90 let, paní Marie Kučerová z Košatky-89 let a paní Dagmar
Foltová-87 let. Za jubilantkami se uskutečnila návštěva u nich doma v těchto
dnech. A v sále přítomní jubilanti, kromě zmíněné docentky Květuše Lepilové,
85-letý Miroslav Rybička.
Velké poděkování patří také manželům Lipinovým za všechny propagační
materiály i skleněné vitráže na počest 10. výročí FPFL. Všem vřelé díky.
Zesnulý profesor, muzikolog, dirigent a sbormistr dětských sborů
František Lýsek by se jistě díval a radoval z úspěšného programu všech tří obcí
a blažilo by ho vystoupení asi několika stovek účinkujících.
Organizátorům ubral pocit z dobře vykonané práce fakt minimálního
počtu diváků z Jistebníku, nejmenší účast na festivalových akcích ze tří
vyjmenovaných obcí.
Termíny příštího ročníku FPFL:
 Proskovice
26. +24. 4. 2014
 Stará Ves n.O. 17. , 18. 5. + 20. 6. .2014
 Jistebník
? 21. 6. 2014 ?
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PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Jiří Veselý/

Žáci TJ Jistebník
Tělovýchovná jednota Jistebník zažívá v letošním roce mimořádně
úspěšnou fotbalovou sezónu. Muži TJ Jistebník poprvé v celé historii své
jednoty postupují do 1.B třídy a žáci rovněž poprvé postupují do okresního
přeboru.
Zatímco muži si svůj postup zajistili s předstihem tří kol, žáci o svůj
historický postup bojovali až do posledního kola. A tady si trochu zahrála i
náhoda, neboť důležitý zápas dvou favoritů této skupiny byl v normálním
hracím termínu odložen pro nezpůsobilý terén po déle trvajících deštích. Utkání
tak bylo přeloženo až na samotný závěr soutěže. A že se čekal zajímavý souboj,
o tom svědčil neskutečný zájem příznivců obou družstev. Tolik diváků možná na
svých hřištích neviděla při svých zápasech i některá družstva mužů. Přičinila se
o to i velmi početná skupina fotbalových příznivců z Bartošovic, odkud byl
vypraven celý autobus a ten dovezl nejen fanoušky, ale i malé mažoretky, které
se tak postaraly o příjemnou kulisu pro obě družstva důležitého utkání. I
domácí příznivci nechyběli a snad každý z jistebnických fotbalistů zde měl na
tribuně či lavičkách minimálně jednoho svého rodinného zástupce.
Rozhodující zápas svedl ve středu 12.6.2013 dva dosud neporažené celky.
Ty měly v podstatě plný počet bodů - jediné dva ztratily za vzájemný remízový
zápas v Bartošovicích, který skončil 1 : 1. Celou dobu suverénně vedoucí
družstvo Bartošovic (díky výrazně lepšímu skóre) však překvapivě ve svém
předposledním utkání doma s Bravanticemi klopýtlo a jen remizovalo, a tak
k závěrečnému středečnímu souboji nastupoval na hřiště s větší výhodou
domácí Jistebník, kterému tak k postupu stačilo neprohrát.
Zápas byl téměř po celou dobu vyrovnaný a přestože měl Jistebník o
něco více ze hry, útoky hostí byly mnohem nebezpečnější. Velká nervozita
domácích fotbalistů způsobovala v jejich řadách nezvykle mnoho chyb a právě
po jedné z nich se hosté ujali v první půli i vedení. Začátek druhé půle obraz hry
příliš nezměnil a zdálo se, že se nakonec bude radovat početná skupina
mohutně povzbuzujících příznivců hostujícího družstva. Přesto mělo utkání pro
domácí šťastný konec. Dvacet minut před koncem si dobře naběhl na rohový
kop Vojta Staš a zajistil Jistebníku vyrovnání. Hosté se pak dostali herně pod
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větší tlak a zanedlouho po nešťastně odkopnutém míči ve vlastní šestnáctce se
tento odrazil od domácího hráče Jaroslava Tilschera zpět do sítě hostů. Hosté,
kteří do té doby nehráli vůbec špatně, po tomto gólu již rezignovali a jistebničtí
hráči si tak vedení 2 : 1 udrželi až do konce.
Velká radost na straně jedné, velký smutek na straně druhé. Ale takový
bývá veškerý sport a fotbal nevyjímaje.
Ihned po ukončení zápasu byl zástupci Okresního fotbalového svazu
předán vítěznému družstvu pohár, následně pak ze strany TJ Jistebník
poděkováno všem hráčům, jejich trenérům a vedoucímu družstva.
Konečná tabulka:
ŽÁCI – okresní soutěž sk. „B“
POŘ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DRUŽSTVO
Jistebník
Bartošovice
Pustějov
Bravantice
Velké
Vražné
Hladké Životice
Spálov

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
13
11
9
5
5
4
4
1

R P
1 0
2 1
0 5
2 7
1 8
2 8
0 10
0 13

98
10
58
40
27
42
37
13

:
:
:
:
:
:
:

8
8
38
48
49
62
11
99

B
40
35
27
17
16
14
12
3

Kdo se o historický úspěch jistebnických žáků zasloužil :
Hráči:
Lukáš Andrys
Jaroslav Bednář
Filip Biener
Mario Cavalcante
Marek Holáň
Petr Holáň
Patrik Jalůvka
Josef Konečný
Dominik Mácha
Jiří Mohyla
Monika Novobilská
Matěj Rada
Vojtěch Staš
RadekŠichor
Patrik Štandl
Adéla Štandlová
Jaroslav Tilscher
Jiří Tyleček
Realizační tým:
Jiří Veselý ml. – trenér
Ondřej Veselý – asistent trenéra
Libor Nedoba – vedoucí družstva
Nejúspěšnější střelci družstva :
1. Lukáš Andrys
2. Jaroslav Tilscher
3. Jiří Mohyla

18 branek
16 branek
14 branek
12

BP
( 19 )
( 14 )
(6)
( -4 )
( -5 )
( -7 )
( -9 )
( -18

4. Petr Holáň
5. – 6. Vojtěch Staš a Patrik Jalůvka

12 branek
10 branek.

Mezi úspěšné střelce se zařadila i jedna ze dvou hrajících dívek – Adéla
Štandlová, která se pěti úspěšnými zásahy podílela na celkově 98 střelených
brankách jistebnických žáků.
Na závěr ze strany výboru TJ Jistebník velké poděkování všem výše
uvedeným hráčům, a to nejen za předváděné výkony na hřištích doma i u svých
soupeřů, které vedly k postupu do okresního přeboru, ale i za nekonfliktní a
velice slušnou reprezentaci Jistebníku, bez přehnané herní tvrdosti či brutality i
bez zbytečných neslušných slovních projevů – což je však hlavně zásluha jejich
trenéra. Tomu pak patří dík i za to, že svým přístupem dokázal vytvořit ze
starších i mladších žáků (včetně dvou děvčat) stmelený kolektiv, kde
nedominovali jednotlivci, ale každý v družstvu měl své nezastupitelné místo a
podílel se tak na konečném společném úspěchu.
Sezóna 2012 -2013 muži TJ Jistebník
/Jiří Vitoch/
Po loňské smolné sezóně, kdy Jistebník obsadil 2. místo v Okresním
přeboru za Bordovicemi a utekl mu postup do I. B o jeden bod, se to letos
konečně podařilo. Jistebničtí muži si vedli více než znamenitě a 4 kola před
koncem soutěže slavili na hřišti Bartošovic historický postup do I. B třídy. Před
posledním zápasem, který se uskuteční 23. 6. 2013 na domácím hřišti
s mužstvem Mořkova, má tým vedený trenérem Richardem Štrosem bilanci 17
výher, 6 remíz a jenom 2 prohry, s celkovým ziskem 57 bodů a skórem 66:24.
Dalším úspěchem mužů TJ Jistebník bylo vítězství v poháru FAČR v rámci
okresu Nový Jičín nad Jeseníkem nad Odrou. Po domácí prohře 3:5 vyhráli naši
muži při odvetě v Jeseníku rovněž 5:3 a finále musel rozhodnout penaltový
rozstřel, ve které projevil pevnější nervy Jistebník a penalty zvládl 4:2. Jistebník
postoupil do dalších bojů v poháru, ze kterých ho vyřadil tým z I. A třídy
Vřesina.
Za celý výbor TJ Jistebník bych chtěl poděkovat všem hráčům a trenérům
družstva mužů za historický postup do I. B třídy a doufám, že se pokusíme tuto
soutěž důstojně odehrát a udržet se. Také bych chtěl poděkovat hráčům a
trenérům družstva žáků za postup do Okresního přeboru. Velké díky za přízeň a
podporu patří všem našim sponzorům a fanouškům, kteří celou sezónu chodili
v hojném počtu na domácí a venkovní zápasy a vytvářeli skvělou kulisu.
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Pozvánka

Tělovýchovná jednota Jistebník si Vás dovoluje pozvat v sobotu
13.července 2013 na tradiční fotbalový turnaj v minikopané „O POHÁR
STAROSTY OBCE“ . Začátek turnaje je v 09:00 hod., kdy proběhne prezentace a
posléze rozlosování do jednotlivých skupin. Zájemci o zařazení do turnaje
mohou své přihlášky vyplňovat z pohodlí svého domova pomocí webového
formuláře (www.tjjistebnik.cz) nebo osobně v Hospůdce na hřišti. Pro ostatní
návštěvníky je kromě strhujících fotbalových zážitků připravena spousta
dobrého pití i jídla (grilované klobásy, maso apod.).
Ve večerních hodinách jsme si pro Vás připravili překvapení a to formou
tradiční vesnické zábavy, kdy se od 20:00 hod. představí známá kapela EX-FIRE,
která Vám bude hrát k tanci i k poslechu ty nejznámější a nejlepší hity.
Přiďte se proto pobavit a zpříjemnit si tak celou sobotu. Budeme se těšit
na Vaši hojnou účast.
Vaši pořadatelé.
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3. ROČNÍK JISTEBNICKÉHO VH-PŮLMARATONU

/Martin Otto/

V sobotu 8. 6. 2013 se uskutečnil v Jistebníku již 3. ročník výše zmíněné
sportovní akce. Součástí programu byl rovněž běh na 10(11) km, sportovní
odpoledne pro děti a večerní after party s na ostravsku vyhlášeným Praskáním
Rosti Petříka – originálním způsobem zpracovanou diskografii muziky od
pravěku do současnosti.
Sportovní části programu předcházely změny trasy závodu. Plánovaný
prostor u Bílovky byl vzhledem k vytrvalým dešťům v týdnu před závodem a
současně kvůli dokončování stavby revitalizace Bílovky pro běh naprosto
nevhodný. Start půlmaratonu byl proto přesunut z hřiště k zahradnictví u závor.
Trasa vedla směrem na rybářství, přes hráz rybníku Prosňák, doprava proti toku
Odry směr Košatka, po přeběhnutí silnice Jistebník – Košatka po „staré“ hrázi
rybníků až ke mlýnu, za kterým byla před železničním přejezdem otočka zpátky
až k Prosňáku, odtud se pokračovalo po oderských loukách, přes Polanecký les
až k napojení na cyklotrasu Jistebník – Polanka (zde se napojil závod na 10 km,
jehož start byl na křižovatce pod rybářstvím u sochy vodníka), dále již v Polance
nejkratší cestou a prudkým stoupáním kolem domku bývalých jistebnických
kantorů - ředitele a učitelky jistebnické školy – manželů Paskerových - k točně
autobusů, kolem Dělnického domu směrem na Hraničky, dále ke kostelu
v Jistebníku. Zde měla závodníky čekat nejpříjemnější část závodu – asi
kilometrový doběh mírným klesáním po aleji až na hřiště. Bohužel si stavebníci
nového domu vzhledem ke konečně ideálnímu počasí pro provádění zemních
prací přesně na den závodu naplánovali kolem plotu pana Hona budování nové
cesty, takže jsme museli závodníky na poslední chvíli nasměrovat dolů kolem
kostela a po rozpáleném asfaltu po malé straně kolem Hyklů, staré školy,
starosty p. Vorala a bývalého Tesa (nyní firmy ISMM) až k cíli na hřišti
v Jistebníku. Pro běžce, kteří měli za sebou již 10 či 20 km, to věru nebyla ze
strany pořadatelů ta pověstná třešnička na dortu...No, ale zase bude na co
vzpomínat, že?
Obou závodů se zúčastnilo téměř 70 (69) sportovců, z toho 17 žen!!!
Závodíci byli ze všech koutů naší republiky, velice nás pak potěšil velký zájem
Jistebničanů, kterých běželo dohromady 10, z toho 4 ženy!!! Jistebničané uspěli
i výsledkově, na stupně vítězů se ve svých kategoriích dostali Romana Žižková,
která ve své kategorii dokonce zvítězila, dále Dana Štandlová a Luboš Zsilinszký
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v běhu na 11 km a Jiří Reichel v půlmaratonu!!! Další skoro Jistebničankou na
stupních vítězů byla Košačačka, vnučka správce jistebnického hřiště p.
Nesvadby, Patricie Hýlová. Všem blahopřejeme!!! Obdiv ale zaslouží i ostatní,
kteří se k závodu přihlásili a naplnili tak staré sokolské heslo: Ve zdravém těle,
zdravý duch!!!
Zvláštní poděkování zaslouží pořadatelé na trati i mimo ni. Celkem se
závodu včetně administrativních příprav pořadatelsky zúčastnilo neuvěřitelných
51 pořadatelů převážně z Jistebníku, dále Ostravy, Košatky, Polanky, Vratimova
a Bílovce!!! To, jakým stylem si ošéfovali své mikrotýmy Anička Švihorová,
Jarek Volný a jistebničtí hasiči, pod vedením Romana Konečného, to byl
opravdu vzor 100 % dokonalosti! V nepřehledném úseku u košateckého mostu
hasičům stejně jako vloni pomohla také asistence policie z bíloveckého
oddělení. Všem pořadatelům náleží hluboká poklona a moc krát díky!!! Věříme,
že se na Vás můžeme obrátit o pomoc i příští rok, bez Vás bychom byli
ztraceni!!!
Při zahájení závodu a jeho vyhodnocení aktivně pomáhali naši milí hosté
z Klubu Olympioniků: paní Adolfína Táčová a pánové Libor Radimec a předseda
Klubu olympioniků na severní Moravě, starosta valašské obce Vigantice, pan
Aleš Depta.
Finančně na jistebnický Půlmaraton a dětské sportovní odpoledne
přispěli tito naši spoluobčané: Ing. Josef Bučko, manželé Ilona a Ivan Lövyovi,
Adam Vlček – AV klimatizace, Ing. Libor Zegzulka a Jan Fárek – Hospůdka na
hřišti. Všem patří velké poděkování!!! Obec Jistebník poskytla jako ceny
propagační materiály obce, propagaci v rozhlase a zapůjčení setů pro večerní
afterparty. Rovněž děkujeme p. Pavlu Honusovi za víkendovou vstřícnost při
převozu těchto setů.
Naše díky patří TJ Jistebník za propůjčení sportovního areálu a velmi
vstřícné jednání.
Veškeré výsledky včetně fotogalerie i se záběry dalšího Jistebničana – p. Jiřího
Vaňka, naleznete na našich internetových stránkách www.vhpulmaraton.cz
Domníváme se, že tato akce byla vedle předvedených sportovních
výkonů také důstojnou propagací naší vesnice a již nyní se těšíme na pořádání
4. ročníku, který se bude konat v roce 2014 zhruba ve stejném termínu.
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PIDIFEST 2013

/Bohumil Folta/

25.5.2013 od 17:00 hod proběhl v KD Jistebník již VI. ročník hudebního
festivalu PIDIFEST. Opět se potvrdilo, že v den konání PIDIFESTu se ochladí a
prší. Odpoledne sem tam sice vysvitlo sluníčko, ale počasí bylo spíše podzimní.
Ale ani toto bídné počasí neodradilo příznivce kvalitní autorské hudby, aby přišli
podpořit kapely, které zavítaly do naší obce.
Protože náš mistr zvuku Lukáš Chlebek přivezl úplně novou světelnou
techniku (spolupráce s Havířovskou profesionální společností, která osvětluje
všechny velké akce v našem regionu, ale i po celé republice), museli jsme začít
navážet pódiový aparát (PA) již v pátek odpoledne. Postavení PA, nazvučení a
hlavně naprogramování světel trvalo skoro 4 hodiny, nejdéle za celou dobu
pořádání festivalu. Tímto jsme sice narušili i páteční večerní zkoušku dechového
orchestru, ale doufám, že jim tato malá změna nevadila.
Nasvícení sálu, ale i zvuk, který se na nás valil z pódia, byl ten NEJLEPŠÍ,
jaký jsme v Jistebníku zatím měli.
Vnitřní prostředí vůbec neuškodilo ani zvuku ani světelné show. Té naopak
vnitřní prostředí velmi prospělo. 8 ks světelných hlav zavěšených na speciální
rampě, metaly své rychle se měnící barevné paprsky po celém sále. Jedním
slovem PARÁDA. Jako v nějaké sportovní hale na koncertě nějakého světového
rockového velikána.
Hudebních uskupení bylo, jak již u nás bývá zvykem celkem pět.
3Tečky, Messalina, DOWNBELOW, eR, Scarlett Avenue
Tóny první kapely zazněly s mírným zpožděním po 17 hod.
3TEČKY
PUNK z Havířova. Podle slov kapely nejlepší pódium, světla, zvuk i zázemí, jaké
kdy zažili. Protože jsme se teprve rozjížděli, tak posluchačů moc nebylo.
MESSALINA
Tvrdí hoši z Karviné s krásnou zpěvačkou za mikrofonem. Ve své nabité
festivalové šňůře si našli čas i na Jistebník a svým rázným hard rockem až heavy
metalem pořádně zatřásli naším kulturním domem.
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DOWNBELOW
Sice náhradníci, které jsme museli v pátek před PIDIFESTEM narychlo oslovit
namísto kapely ODNAHA, jejichž bubeník bohužel onemocněl. VELICE
PŘEKVAPILI. Jejich songy zpívané anglicky, kytarové rify, ale i energie, která
z nich vyzařovala, byla fascinující.
Protože jsme je v minulém zpravodaji nemohli představit, tak alespoň teď:
Frýdecko-místecká kytarovka Downbelow připravila po loňském
debutu Roadside Traveler nový materiál. EP „Other World“ je plné temných
zvuků a naléhavých refrénů, ve kterých Downbelow vyprávějí příběhy o lásce,
smíření i nenaplněné svobodě. Ponurou atmosféru dotvářejí vokály
přizvaných hostů Jaromíra 99 (Priessnitz, Umakart) a kapely Niceland.
Nahrávku produkoval Amák Golden (Night, ex-Sunshine).
Kapela je pověstná svým multimediálním přesahem. Koncerty
doprovází projekce a fiktivní příběhy na plátně, které mohou fanoušci
spoluvytvářet prostřednictvím webu a facebooku kapely. Singl Running, který
předcházel oficiálnímu vydání EP Other World, se stačil úspěšně etablovat
v nezávislých rádiích.
„Když hráli Downbelow v Olomouci před Priessnitz, poslouchal jsem
jejich muziku ze zákulisí. Napadlo mě, že by se tam hodily doprovodné vokály,
takové plochy v pozadí. A tak jsem po koncertě řekl klukům, ať se při dalším
nahrávání ozvou a něco zkusíme,“ říká o spolupráci s Downbelow Jaromír
99. Během natáčení EP Other World Jaromír 99 zrovna intenzivně zkoušel
s Václavem Neckářem jeho nový koncertní program, ale přesto si našel čas a
svým nezaměnitelným vokálem dal písni The Meaning Of It jedinečnou
atmosféru.
„Chtěli jsme udělat veselou nahrávku, ale neklaplo to. Bude to asi tím,
že podzim v sobě nosíme celý rok. Utíkáme do svých světů, plných černých
krajin a rozmazaných nálad."
Pro ty, které by tato kapela zajímala více, info na:
http://bandzone.cz/downbelow, http://www.downbelow.cz/cz
eR
Zlatý hřeb večera.
eR = Toma Rybola - kytarista, zpěvák, skladatel a producent
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Muzikant, který se obklopil ostravskou muzikantskou smetánkou, přijel se svým
sólovým projektem. Úplně jiná rovina, jiné nálady a jiné rytmy než jsme u Tomy
byli zvykli slýchat v jeho domovských kapelách. Velmi skromný člověk s velkým
muzikantským srdcem.
Scarlett Avenue
Mladá krev z Opavy.
Na závěr festivalu jsme s touto kapelou rozproudili krev všech přítomných a
rázně ukončili celý festival.
Festival skončil a nastává otázka co dál?
Odpověď je jednoduchá – prázdniny a pak PIDIFEST 2014
Děkujeme všem partnerům: NV PRO PO, TRILINE, tiskárna UNION, PPD
steelglass, Roman Moravec, ing. Zbyněk Valdmann, Pavel Krčmář, TTRec a
Bezpečnostní agentura HB, která zařídila hladký průběh celé akce. Dále bychom
chtěli poděkovali kapelám, posluchačům i fanouškům, kteří přijeli za kapelami,
že stále mají rádi živou autorskou hudbu a podporují ji.
Naviděnou na dalších akcích.

Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku připravil na den 15.června 2013
„Pohárovou soutěž“ pro kolektivy mladých hasičů (MH) na návsi Jistebnických
zpěváčků. Na toto klání se sjelo z blízkého okolí i vzdálenějších obcí celkem 29
družstev MH. Soutěž probíhala ve třech kategoriích a to: mini kolektivy, mladší
žáci a starší žáci.
Počasí se umoudřilo, sluníčko hřálo, nálada byla výborná, děti
předváděly, co se v požárním sportu naučily a každý chtěl být nejlepší. Největší
potlesk byl pro mini kolektivy, neboť jak se říká: „Není je od země skoro vidět,
ale s hasičským nářadím si umí poradit“. V konečném hodnocení měl náš
kolektiv mladších žáků rovněž velikou radost – obsadili 1. místo.
Hodnocení bylo následující:
MINI KOLEKTIVY:
1. Petřvald
27,931 sek.
2. Klimkovice
49,131 sek.
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MLADŠÍ ŽÁCI:

1. Jistebník
2. Nýdek
3. Lučina B

15,538 sek.
16,048 sek.
16,587 sek.

STARŠÍ ŽÁCI:

1. Paskov A
14,886 sek.
2. Petřvaldík
14,952 sek.
3. Paskov B
15,869 sek.
Soutěžící družstva po vyhodnocení dle výsledků obdržela krásné poháry,
věcné ceny, sladkosti a v pohodě spokojeni odjížděli na další soutěž
Moravskoslezské ligy (MSL) do Nýdku, která se konala od 14 hodin.
Pozvání
Jistebničtí hasiči srdečně zvou občany, jejich známé a příznivce
požárního sportu na soutěž mužů a žen v požárním útoku:
 25. ročník „MEMORIÁLU JOSEFA KONEČNÉHO“ a
 25. ročník „O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE“,
která se uskuteční v sobotu 14. září 2013 od 11.00 hodin na návsi Jistebnických
zpěváčků. Soutěž se bude konat za každého počasí. Pro všechny bude
připraveno bohaté občerstvení.
Věříme, že přijdete zhlédnout zápolení soutěžících družstev a povzbudit
je k dobrým sportovním výkonům.
Na Vaši hojnou účast se těší jistebničtí hasiči.

ZE ŽIVOTA CHOVATELŮ

/Marta Nesvadbová/

Dne 6. 4. 2013 proběhla výroční členská schůze chovatelů, na které jsme
si zvolili nový výbor základní organizace. Zhodnotili jsme práci a úspěchy i
neúspěchy v roce 2012. Za účasti 95 % členů jsme si odsouhlasili plán práce a
akcí na rok 2013. Děkujeme všem hostům, kteří nás poctili svou návštěvou.
Po schůzi následoval „společenský večírek“, na kterém nám zahrál DJ
Jirka Veslý ml.. Všichni hosté se příjemně pobavili a snad se sejdeme při dalších
akcích pořádaných naší základní organizací.
Pro všechny spoluobčany připravujeme v měsíci srpnu, ve dnech 23. 8. –
24. 8. 2013 „Okresní výstavu mláďat králíků a drobného zvířectva“. Připravena
bude bohatá tombola, občerstvení a hlavně mnoho kvalitních zvířat, nejen na
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ukázku, ale některé i na prodej. Místo konání bude upřesněno.
Těšíme se na vaši návštěvu.

ZPRÁVA ZÁHRADKÁŘŮ

/Radovan Šimčík/

Organizace Českého svazu zahrádkářů v Jistebníku oznamuje občanům,
že i letos bude provádět moštování ovoce. Zahájení moštování bude oznámeno
obecním rozhlasem a plakátem v moštárně.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Sidonie
Josef
Ján
Oldřich
Marie
Jiří
*
Marie
Věra
Dagmar
Ladislav
Danuše
Markéta
Věra
Zdenka
Věra
Radomír
Vítězslav
Vladislav
Petr
Petr

Uhlová
Piesch
Zubek
Helis
Máchová
Štandl
*

*

90 let
75 let
75 let
60 let
60 let
60 let
*

Milerská
Kovalčíková
Kubišová
Prokop
Bulová
Kociánová
Šuláková
Nováková
Ondryášová
Jedlička
Kavka
Holica
Tyleček
Habernal

*
93 let
91 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
60 let
60 let
60 let
50 let
50 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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Z KRONIKY PŘED 20 LÉTY

/Danuše Lövyová/

Několik zajímavostí z kroniky obce Jistebník před dvaceti
(rok 1993 – kronikář PhDr. Jaroslav Pleskot, výběr provedla D.Lövyová)

lety

Rozdělení Československé federativní republiky na dva samostatné státy.
Českou a Slovenskou republiku – 1. ledna 1993.
Prvním novorozencem České republiky v Jistebníku je Jan Fárek, narozený 6.
ledna 1993.
Malá kopaná
V soutěžním ročníku 1992/1993 se naše CIGI-CAGA umístila mezi 16
účastníky na 1. místě a zajistila si tak účast v následujícím ročníku I.
Českomoravské ligy malého fotbalu.
Školy
Od začátku šk. roku 1993/94 je rodinná škola z budovy 235 ve vesnici
přemístěna do Bílovce a místo ní je v této budově zřízena škola podnikatelská a
chovatelská nástavbového typu – ředitelem této soukromé školy je PaeDr.
Gabrhel. Ze základní školy zůstávají v této budově jen 1. a 2. třída, všechny
ostatní třídy jsou umístěny v budově základní školy na nádraží.
Mateřská škola na nádraží je zrušena a pro celou obec zůstává jediná MŠ
v budově ve vesnici. Pro malý počet dětí byla zrušena též školní družina.
Darovali nejcennější
ČČK v Jistebníku uskutečnil 1. října 1993 jeden z pravidelných zájezdů do
Olomouce spojený s darováním krve. Z obce se zúčastnilo 19 dárců. Při tomto
odběru dosáhl Zdeněk Höpp svého 50. odběru krve.
70 let české školy
Jubilejní rok české školy v Jistebníku vyvrcholil v sobotu 16.října 1993
oslavami 70. výročí. Konaly se dopoledne v budově školy a odpoledne
v kulturním domě. Zahrála Dechová hudba mladých, prohlédnout bylo možno
žákovské práce i dokumenty z historie školy.Projev pronesl starosta obce
Ludvík Graja a ředitel školy Jar. Sládeček. Zazněly i pozdravy hostů. Slavnosti se
zúčastnil pan Albert Palička – jeden z prvních dosud žijících učitelů na škole – a
to od šk. roku 1927/28 až do šk. roku 1930/31. Přítomny byly také dvě z prvních
žákyň školy paní Růžena Wasiková a paní Blažena Janečková.
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Při této příležitosti byl Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže
České republiky obnoven ZŠ v Jistebníku čestný název “Základní škola
T.G.Masaryka“. Odpoledne mohli účastníci zhlédnout akademii, kterou žáci a
žákyně se svými učitelkami pečlivě připravili.
Vánoční koncert
V roce 1993 se o něj postarala soukromá hudební škola MUSICALE ze
Studénky. Konal se v kostele sv. Petra a Pavla v Jistebníku 17. prosince. Zazněly
skladby starých mistrů i lidové koledy. Účinkoval dětský pěvecký sbor
STUDEŇÁČEK a soubor zobcových fléten STUDENEČTÍ PIŠTCI za doprovodu
žesťového kvinteta. Dirigoval Jan Sniehota a na varhany hrála Jana Sniehotová.
A co počasí v červenci a srpnu 1993?
První dekáda července teploty 25,28, 30 stupňů. Druhá dekáda – teploty
klesají na 20-22 stupňů, zataženo, častý déšť. Podle meteorologů se počasí třetí
dekády podobá spíše dubnu: ráno 10, přes den 15 stupňů. Od 26. do 31.
července se vyjasňuje, teploty od 24 do 30 stupňů. V prvých 14dnech srpna se
počasí podobá červencové situaci, střídání tepla, chladu, přeháněk a deště.
Třetí dekáda přináší zvýšení teploty na 25-31 stupňů, koncem srpna však velmi
chladno, teplota dokonce jen 11-13 stupňů.

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI

/Jan Fárek/

Jak jste si již mohli všimnout, letos byl opět zahájen provoz v Hospůdce
na hřišti. Došlo tam k mnohým méně i více důležitým změnám, a proto jsme
pro Vás připravili jejich krátké shrnutí.
První novinkou je provoz od pondělí do neděle a to od 15.00 do 22.00,
v pátek a v sobotu do půlnoci. Provoz již navíc nebude pouze sezónní, ale bude
ve stejné době otevřeno i v zimě.
Od začátku června přijímáme většinu platebních karet.
Pro zábavu jsme zařídili ligové šipky, ve kterých je co 14 dní turnaj, do
kterého se můžete kdykoliv zapsat u obsluhy. Také u nás najdete stolní fotbal.
Pro lepší atmosféru je nainstalována projekce, která je využita hlavně na
sportovní přenosy, ale v pátek najde své využití také při projekci klipů k právě
hrající muzice.
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Kácení máje - obnovení tradice
Ve spolupráci nejen s členy TJ Jistebník se nám letos podařilo postavit a
slavnostně i pokácet májku. Na stavění i kácení byla uspořádána pro
návštěvníky hudební produkce a hlavně na stavění májky se dostavil rekordní
počet návštěvníků. Všem zúčastněným na těchto dvou akcích velice děkujeme.
Jsme rádi, že jste přišli podpořit naši snahu o obnovení tradice, kterou se
pokusíme dále udržet.
Informace o nadcházejících akcích a změnách najdte vždy aktuálně na
našich webových stránkách www.hospudka-nahristi.cz .

A NASTÁVÁ ČAS PRÁZDNIN …
/Hasičský záchr.sbor MSK/
/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva/
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby
děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby
svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i
doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo
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různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může
dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností, je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte
děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům!
Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách,
kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti
na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat,
že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

CO NÁS V TOMTO ČTVRTLETÍ ČEKÁ






13. 7.
23. – 24. 8.
31. 8.
14. 9.

/red.rada/

turnaj v Minikopané „O POHÁR STAROSTY OBCE“
Okresní výstava mláďat králíků a drobného zvířectva
Obecní slavnost na hřišti JT ve spolupráci s TJ
soutěž hasičů v požárním útoku 25. ročník „Memoriálu
Josefa Konečného“a „O putovní pohár Zastupitelstva obce“
Český svaz zahrádkářů bude opět provádět moštování.
Datum zahájení ohlásí obecní rozhlas a plakát v moštárně.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

FARMA NAPOLI - Ing. Petr Neuvirt, Jistebník 441
nabízí všem zájemcům o čerstvou zeleninu nový způsob nákupu.
Na našich stránkách www.napoli.webgarden.cz jsme otevřeli E-SHOP.
Zeleninu, která se aktuálně sklízí, si vyberete pohodlně z domova
a vyzvednete připravenou na farmě nebo vám ji přivezeme domů.
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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

KDY:
CENA:

ÚTERÝ
KDE:
60 KČ

18:15 – 19:15
KULTURNÍ DŮM
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PEDIKÚRA , MANIKÚRA
Zajícová Simona

tel. 739 033 055

1. Provozovna: Jistebník-Obecní úřad 1. patro
Ve dnech ÚT- ČT- SO
Pouze na telefonické objednávky
2. Provozovna: Fakultní nemocnice Ostrava (monoblok)
Ve dnech PO – ST – PÁ
Provozní doba od 10 hod. - do 17 hod.
CENA PEDIKÚRY 200,MOBILNÍ PEDIKÚRA DO SOUKROMÍ
Cena 250,- (Jistebník)
Cena 350,- (mimo Jistebník do 20km)

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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OHŘÍVEJTE SE ZA POLOVIČNÍ CENU
HOŘÁK NA LESNÍ PELETY
Teplo do vašich domovů za 50-60% ceny současných dodavatelů energie
Firma AZE nabízí montáž kotlů na pelety nebo jen hořáků na pelety na
váš stávající kotel


Montáž originál kotle a hořáku na pelety ( snížení 50% nákladů)
 AZE PELETS
 AZE PELETS – BIO



Montáž hořáku na váš stávající kotel (snížení 40-30%) – montáž je možná u všech
kotlů na tuhá paliva a kotle zplyňovací bez omezení výrobce
 AZE PELAS – X
 AZE KB 35

 Přednosti kotlů na pelety:







Ekonomické a ekologické vytápění
Snadná obsluha a údržba
Množství popela cca 3%
Výhřevnost 93%
Automatické zapalování hořáku
Centrální řídící jednotka hořáku je schopna
regulovat teplotu akumulační vody,
užitkové vody a solární kolektory podle
termostatu
 Přednosti hořáků AZE oproti konkurenci:
 Samočistící systém hořáku(čištění je ventilátorem i mechanicky, to vám dává možnost
používat i levnější pelety s kůrou nebo ze slámy, nemusí být ty nejdražší)
 Pelety je možno zakoupit - Peletárna Lysůvky Frýdek-Místek, Volný Jaromír
mob: +420 728 882 080

Funkci hořáku v provozu je možné vidět u p. Lubojacké Jarmily, Jistebník
375, okr. Nový Jičín mob: +420 607 766 624
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A CO NA KONEC . . .
 Díky občanům, kteří svou práci a čas plánují tak, že nedělní klid nemusí rušit
hukot sekaček a jiných pracovních strojů.
 Pracovníci Jistebnického zpravodaje děkují občanům za zájem a spolupráci.
 Příští zpravodaj vyjde počátkem měsíce září 2013.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz /.
 Písemné příspěvky odevzdávejte do STŘEDY 21. srpna 2013.

Všem spoluobčanům přejeme dovolenou klidu a pohody.
Všem školákům prázdniny plné radosti a veselí.
__________________________________________________________________________
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů.
Evid. číslo MK ČR E 10242
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři. Redakční rada si vyhrazuje právo krácení,
stylistické a pravopisné úpravy.
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