JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
květen – červen 2013
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VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

12. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 25.03.2013.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
 1. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2013 - příjmy: 15.835 tis. Kč
- výdaje: 15.835 tis. Kč
 směnu pozemků v kat. území Jistebník - a to takto: parc. č. 1434/8 –
25 m2 se převádí
z majetku obce Jistebník do majetku manželů
Vladimíra a Lenky Pavlíkových a poz. parc. č. 242/3 - 54 m2
z majetku manž. Pavlíkových do majetku obce Jistebník.
 prodej pozemku parc. č. 8/3 – 161 m2 v k. ú. Jistebník z majetku obce
Jistebník do vlastnictví Tomáše Nováka za cenu 50,- Kč/ m2.
 prodej pozemku parc. č. 95/20 - 1557 m2 v k. ú. Jistebník z majetku
obce Jistebník manželům Jiřímu a Jarmile Opatrným za cenu 350,Kč/ m2.
 prodej pozemku parc. č. 95/17 - 1142 m2 v k. ú. Jistebník z majetku
obce Jistebník manželům Patriku Štolfovi a Lence Štolfové za cenu
450,- Kč/ m2.
 změnu hranice obce dle § 23 odst. 5 vyhl. č. 26/2007 Sb., kterou se
provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných
věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů a zák. č.
344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) ve znění
pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. mezi obcí
Jistebník a obcí Stará Ves nad Ondřejnicí. Mapa změn katastrální
hranice, kterou zpracoval Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, je nedílnou
součástí usnesení.
 dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 6
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
pořízení změny č. 1 Územního plánu Jistebník, a to v rozsahu dle
přílohy č. 1 s tím, že úhradu nákladů spojenou s pořízením změny
územního plánu uhradí poměrnou částkou žadatelé o tuto změnu
územního plánu.
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pověřuje
 na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
ke spolupráci s pořizovatelem změny č.1 Územního plánu Jistebník ve
smyslu § 47 odst.4 a § 53 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb. zastupitele
pana Josefa Vorala.
bere na vědomí
 stanovisko pořizovatele změny č.1 Územního plánu Jistebník, kterým je
úřad územního plánování Městského úřadu Bílovec
 zprávu o provedené kontrole hospodaření ZŠ TGM Jistebník za rok
2012 ze dne 5.3.2013
 zprávu o provedené kontrole hospodaření MŠ Jistebník za rok 2012
ze dne 7.3.2013

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel ZŠ/

V závěru školního roku připravujeme :
26. duben – projektové vyučování ke Dni Země
10. květen – zájezd žáků 8. a 9. třídy do Osvětimi a Krakova
23. květen – školní sportovní olympiádu
1. červen – dětský sportovní den na hřišti u školy
květen – červen – školní výlety kolektivů tříd

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/ Věra Vaňková, ředitelka MŠ /

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2013/2014
Ve dnech od 2. do 5. dubna 2013 proběhl v mateřské škole zápis dětí
pro školní rok 2013/2014. Zápisu se zúčastnilo celkem 19 dětí, z nichž
některé jsou občany okolních obcí nebo zatím v naší obci nebydlí.
K 1. 9. 2013 odchází z mateřské školy 18 předškoláků a proto budou
téměř všechny děti do mateřské školy přijaty. V novém školním roce
2013/2014 bude opět v provozu odloučená třída mateřské školy v budově
ZŠ TGM Jistebník.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
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/Jiřina Matějová/

POHLED NA OBEC PŘED 10 LETY

.

/květen – červen 2003, kronikář Jaromír Sládeček, výběr provedla Danuše
Lövyová/
10. 5. 2003 – DEN MATEK
Vedle již tradičního vystoupení dětí a žáků našich škol i Jistebnické 13, byla
oslava vhodně doplněna módní přehlídkou s možností zakoupit si
vystavované modely.
23. 5. 2003 – ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S KLAUNY
Akce se uskutečnila na zahradě MŠ a celou ji vedla dvojice klaunů.
31. 5. 2003 - DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
SRPŠ spolu se ZŠ uspořádaly tradičně Dětský den s vyhlášením vítězů v
různých sportovních disciplínách. Nechybělo kreslení na chodník před
školou, turnaj ve vybíjené a odbíjené, závody na koloběžkách, netradiční
pětiboj a vytrvalostní běh.
5. 6. 2003 – PRVNÍ OBĚŤ KOUPÁNÍ
Obcí otřásla zpráva o utonutí 55 letého jistebnického občana, který se
utopil při koupání v rybníku Křivý.
7. 6. 2003 – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, SETKÁNÍ S JUBILANTY
Do svazku obce bylo slavnostně přijato 8 dětí narozených v 1. půli roku.
Setkání s jubilanty bylo tentokráte o to slavnostnější, že se ho zúčastnila
paní Albína Matějová, která se dožila 100 let.
13. a 14. 6. 2003 – REFERENDUM O VSTUPU ČR DO EVROPSKÉ UNIE
V naší obci:
Celkový počet oprávněných voličů :
1128
Účast:
596 = 52,84 %
Platných hlasů:
572
Pro vstup:
439
Proti vstupu:
133
14. 6. 2003 – 70. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉHO HASIČSKÉHO SBORU
V OBCI
Slavnostní projev zaměřený na historii SDH v obci přednesl PhDr. Jaroslav
Pleskot. Starosta obce pan Josef Voral předal hasičům slavnostní hasičský
prapor. Delegát ÚV SDH ing. Boček předal Čestný prapor se stuhou I.
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stupně. Řadě jistebnických hasičů byla předána čestná uznání, diplomy a
medaile za příkladnou práci ve SDH.
14. 6. 2003 – LETNÍ SLAVNOST
Slavnost se tentokráte konala na prostranství u kulturního domu, kde
účastníci mohli vidět a slyšet ukázky hasičské techniky, vystoupení
školních dětí, Jistebnickou 13 a večer country kapelu u táboráku. V přísálí
vystavoval své fotografie pan Jan Lipina, umělecký fotograf a též žáci ZŠ
své výtvarné práce.
21. 6. 2003 – SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
Soutěž se uskutečnila před KD, organizoval ji jistebnický SDH. Mladší žáci si
mezi 15 družstvy vybojovali 1. místo. Starší žáci mezi 10 družstvy skončili
na 2. místě.
21. a 22. 6. – MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
Dechový orchestr mladých vedený panem Jiřím Halatou odjel 21.6. do Ústí
nad Labem, aby se zúčastnil Mezinárodního hudebního festivalu (ČR,
Francie, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Polsko, Estonsko). V neděli 22.6.
hrály jednotlivé orchestry před porotou v Děčíně a odpoledne se zúčastnily
vyhodnocení. Druhé místo našich hudebníků bylo o to cennější, že byli
jediným amatérským orchestrem a jediným orchestrem vesnickým.

DRUHÁ JISTEBNICKÁ MÚZIÁDA

/Danuše Lövyová/

Naplněný sál kulturního domu v soboru 6. dubna 2013 byl svědkem
vystoupení mnoha jistebnických dětí i mládeže, všichni předvedli, v čem
jsou dobří a potěšili tak zúčastněné diváky. Recitaci střídal zpěv, tanec,
hra na trubku, baskřídlovku, akordeon, violoncello, na flétny: příčnou,
altovou, zobcovou. Ani fotoamatéři a výtvarníci ZŠ a ZUŠ nezůstali se svými
dílky pozadu. Celý program vhodně doplnili hosté – Malá Ondřejnice ze
Staré Vsi – nejmladší a starší skupina dětí – členů tohoto souboru.
Přičteme-li vhodné průvodní slovo pana Jiřího Veselého a náročný klavírní
doprovod paní Aleny Myškové, musíme přiznat, že šlo o velmi pracnou,
avšak zdařilou akci.
Díky všem, kdo se jakkoliv na její realizaci podíleli.
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POCHOD POODŘÍM – KRAJEM JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ
/Jiřina Matějová/

V sobotu 20. 4. 2013 se konal již počtvrté pochod v rámci 10. ročníku
Festivalu Poodří Františka Lýska.

Přes poměrně chladné a zamračené počasí, kdy se zdálo, že se
meteorologům vyplní předpověď na tento den: Déšť do odpoledních hodin,
se naštěstí nevyplnila. Možná i to mělo vliv na rozhodnutí vyjít si do jarní
přírody v nejbližším okolí z Jistebníku přes Košatku, Proskovice, Starou
Bělou, polaneckými a jistebnickými rybníky domů. Počet účastníků byl opět
menší než jiné roky / 10/. Zajímavé bylo setkání s turisty z Klubu českých
turistů z Prostějova, kteří v 7 hodin ráno vyjížděli autobusem směr Polanka
a dál už pěšky přes jistebnické rybníky na Studénku do Bartošovic, odkud
zpět odjížděl autobus s pěšími v odpoledních hodinách k jejich vzdáleným
domovům. V této početné skupině / asi 40 lidí/ byli mladí, starší i děti.
Setkání s milovníky přírody naší krásné země z jiného kraje bylo celkem
příjemné a hlavně povzbudivé pro organizaci dalšího ročníku. Snad nás
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příště bude více! A nikdo se nezalekne byť jen ohlášeného deště. Pokochat
se rozkvetlými jarními květy, nechat na sebe pokřikovat veškeré ptactvo
žijící kolem vody, vyzkoušet si sportovní obutí a cestou ještě natrhat
česnek medvědí do domácí kuchyně. To přece není mnoho, udělat aspoň
něco pro své zdraví. Uvědomit si, že z blízkého i vzdáleného okolí v letech
1930 až 1938, přicházely pěšky do jistebnické školy děti českých rodičů,
aby se tady učily a zpívaly v dětském pěveckém sboru Jistebničtí zpěváčci
s dirigentem a učitelem Františkem Lýskem. Pamětníků té doby je už velmi
málo. Snad by si dnešní generace mohla pochodem uvědomit, jak nelehký
život dřívější děti a mladí lidé měli.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci květnu a červnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Emilie
Zdeněk
Jiřina
Halina
Marian
Božena
Jaroslav
Drahomíra

Hynečková
Novotný
Papíková
Hudcová
Bednář
Honusová
Fluksa
Vykydalová

80 let
80 let
60 let
60 let
60 let
60 let
50 let
50 let

*
*
Miroslav
Alena
Marian
Jaroslav
Lumír

*
*
Rybička
Halatová
Dugas
Kelner
Tyleček

85 let
75 let
60 let
60 let
50 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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DEN MATEK

/kulturní komise/

Druhá květnová neděle je již tradičně dnem, který přímo vybízí malé,
ale i dospělé děti, aby přišly s přáním a poděkováním mamince, babičce,
prababičce k jejich svátku – Dni matek. U nás v Jistebníku toto poděkování
uskutečníme v neděli 12. května od 16 hodin v našem kulturním domě.
Všechny maminky, babičky i prababičky jsou kulturní komisí Rady
obce srdečně zvány.

PIDIFEST 2013

/Bohumil Folta/

Dobrý den vážení spoluobčané.
Po necelém roce je tady již VI. ročník hudebního festivalu PIDIFEST.
Protože v předešlých 5 letech nám počasí moc nepřálo, rozhodli jsme
se změnit nejen termín, ale i místo konání tohoto festivalu.
PIDIFEST 2013 bude 25.5.2013 od 17:00 hod. v KD Jistebník.
Našim záměrem je podpořit kapely z našeho regionu, které hrají
výhradně vlastní tvorbu, a proto jsme pozvali pár kapel
z Moravskoslezského kraje, které vystupují nejen v našem regionu, ale
koncertují po celé České republice, ale i Evropě. Většina skupin se na
hudební scéně pohybuje již několik let, a proto mají bohaté koncertní
zkušenosti.
Kapely vystoupí v tomto pořadí:
 17:00 - 17:45
... 3 Tečky
 18:15 - 19:00
... Messalina
 19:30 - 20:15
... Odnaha
 20:45 - 21:45
... eR
 22:15 - 23:15
... Scarlett Avenue
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Krátce bych Vám chtěl vystupující kapely představit. Informace o kapelách
jsem čerpal z jejich www stránek a portálu BANDZONE.cz.
3 TEČKY
Styl: Softcore (underground alternative-avantgarde-postpunk).
Září 1995 – první pravidelné zkoušky. Po změnách, příchodech a
odchodech v současné době vystupují v této sestavě:
zpěv – Martin „Doktor"
basa – Jiří „Hery"
bicí – Petr „Zborča"
kytara – Libor „Maras"
kytara – Filip „Fousatka"
MESSALINA
Kapela Messalina vznikla v Karviné po rozpadu kapely Pomněnky v roce
1994 a působí na scéně již několik let. Po několika personálních změnách se
ustálila v obsazení :
Ruda Schweser - kytara
Pytris - kytara
Roman Monty Sochací - basula
Pavel Kolco Slechan - buben
Martina Dobešová - zpěv
ODNAHA
Kapela ODNAHA, která jako jediná v České republice hraje styl zvaný
SHPOCK.
Složení kapely v posledních třech letech:
texty, hudba, kytara, zpěv - Ivan
housle – Ondřej Vrzal „Vrzálek“
bicí – „Kubajs“
basa – „Luki“
eR
Po třech kapelách a šesti albech přichází kytarista, zpěvák a producent
Toma Rybola se svým prvním sólovým projektem nazvaným eR. Projekt eR
povstal z čisté lásky k hudbě, není nikam a nikomu zacílen a nedrží se
žádných žánrových hranic, je pouze výsledkem radosti z hraní a tvoření. eR
se poprvé živě představí na jistebnickém festivalu Pidifest v květnu 2013.
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SCARLETT AVENUE
Kapela se řadí do žánru moderního hardcore s melodickými prvky. Hraní je
pro ni způsob jak rozdávat dobrou náladu mezi fanoušky, poznávat nová
místa, lidi, přátele a zdokonalovat své schopnosti.
Srdečně Vás zvou pořadatelé

NAŠI OBČANÉ VE SDĚLOVACÍCH PROSTĚDCÍCH
.
/Danuše Lövyová/
Český rozhlas Ostrava odvysílal 6. března 2013 v pořadu Křížem krajem
rozhovor s paní Olgou Staňkovou o našem kostele, o nenechavcích, kteří
odcizili cenné doplňky, o nutné opravě varhan, o potřebě peněz na opravu
střechy kostela.
Rozhovor vedl redaktor p. Artur Kubica.
Televize Polar 22. března 2013 dala divákům možnost vyslechnout si
rozsáhlý rozhovor s panem Jiřím Uhlem o jeho vztahu ke koním, o práci s
nimi, o své činnosti trenéra úspěšného dostihového koně Walldemosa, jenž
je chloubou dostihové stáje Sendi v Ostravě. Z celého pořadu byl patrný
úzký vztah, který pan Uhl ke koním má.
V České televizi můžeme občas vidět a v novinách (MF Dnes) si přečíst
rozhovor s panem Janem Kašinským – zaměstnancem záchranné stanice
v Bartošovicích. V rozhovorech a článcích pana Kašinského nutno ocenit,
s jakou odborností a zároveň i srozumitelností dokáže o problémech se
zvířaty informovat.
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INFORMACE O HONEBNÍM SPOLEČENSTVU JISTEBNÍK

.

/Jaromír Sládeček ml., honební starosta/
Dovolte mi, abych nejdříve poděkoval Františku Vaňkovi a Jaroslavu
Buchtovi za to, že po dobu víc jak 10 let vykonávali funkce honebního
starosty a místostarosty honebního společenstva(HS) Jistebník. Mohu vás
všechny ujistit, že HS Jistebník nemá žádné dluhy a že v žádném případě
nedošlo ke ztrátě jakéhokoli majetku.
Nyní pár vět k současné situaci v HS Jistebník. Dne 20. 4. 2013 byl na
valné hromadě zvolen honebním starostou Mgr. Jaromír Sládeček,
místostarostou byl zvolen Kamil Buchta a členem Vítězslav Kavka. Dále
došlo k odsouhlasení pronájmu honitby v katastrálním území Jistebník
současnému Mysliveckému sdružení Jistebník na dobu 10 let. Byly též
schváleny nové stanovy. Valná hromada se svolává vývěskou na úřední
desce obce Jistebník a zároveň bude informace zveřejněna v našem
obecním zpravodaji. Příští termín valné hromady byl stanoven na den
30.5.2014 od 16:00 hod. na myslivně v obci Jistebník.
Děkuji Vám všem, kteří jste se osobně zúčastnili, případně jste
zplnomocnili k jednání vaše známé. Tím jste umožnili dále pokračovat
v tom, co po desítky let bylo Mysliveckým sdružením Jistebník budováno.
Nesmírně si vážíme vaší podpory pro jednání na této valné hromadě. Každý
hlas, byť jediný, byl pro nás, místní myslivce, hodně důležitý.
Důležitost vašich hlasů spočívá rovněž v tom, aby nedošlo k poklesu
celkového množství možných hlasů a tím vlastně k situaci, kdy jeden
vlastník bude schopen blokovat jakoukoliv následnou valnou hromadu. Je
možné, že budeme vaše hlasy ještě letos potřebovat.
Děkuji základní škole za azyl pro valnou hromadu, děkuji zástupcům
obce Jistebník, velice si vážím postoje spolumajitele místní firmy pana
Ladislava Schwallera. Děkuji vám všem členům HS Jistebník. Poděkování
prosím vyřiďte vašim rodinným příslušníkům, kteří nejsou z obce Jistebník,
ale kteří svými zplnomocněními nás myslivce podpořili.
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HASIČI VARUJÍ

/nprap.Dagmar Benešová/
vrchní inspektorka HZ MSK

Pozor na jarní práce!
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči mívají
právě v tuto dobu často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a
pouštějí se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým
jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona se vystavují
nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek
uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do
výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho
nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby
byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti
ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno.
Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně
do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.),
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být
vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí.
Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno
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v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně elektronickým
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem
„Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou
stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost
zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až
do výše 500 000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem,
nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však
povinny postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského
záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i
s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy,
kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke
zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám
na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon
postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000 Kč.

/Mgr. Vladimíra Karasová/

OZO INFORMUJE

Zahrádkáři, neváhejte!
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se
začne zelenat, ze země vykouknou první jarní kytičky a protáhnout si
při jarní údržbě zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením bývá také
příjemné. Jak si však údržbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrátko
starost o ni nepřerostla přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě služby,
které občanům i firmám v regionu své působnosti nabízí OZO Ostrava
– svoz zeleně a prodej kompostu.
Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí
mít krásně udržovaný trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka
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nerudovskou otázku: Kam s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, sdílejí názor,
že kompostér někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický dojem. Také
odvážet po každém sekání trávu do sběrného dvora může působit starosti.
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu
poskytuje placenou službu, která spočívá v přistavení speciálních hnědých
popelnic na zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu.
Nádoby na zeleň mají perforované stěny a dvojité dno, aby se k uloženému
rostlinnému odpadu dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval. Jsou
nabízeny ve dvou objemech – 120 a 240 litrů. Objednatel služby do nich
kromě posekané trávy může odkládat i další biologicky rozložitelné
odpady, které vyprodukovala zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na
podzim shrabané listí. Co však do hnědé nádoby nepatří, jsou zbytky „z
talíře“, tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky. Ty by totiž
znemožnily další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu.
OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové
produkty: kompost a zeminový substrát. A právě možnost zakoupení těchto
výrobků je druhou z nabízených služeb. Kompost poslouží zejména těm,
kteří potřebují půdu na zahrádce obohatit o potřebné živiny, hotový
zeminový substrát při vyrovnávání terénu, případně zakládání nové
užitkové či okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připraveny k prodeji přímo
v kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší
než cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. V menším množství je
oba výrobky možno zakoupit i ve vybraných sběrných dvorech. A kdo si
nemůže pro výrobek přijet sám, tomu OZO nabízí přepravu na místo určení.
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci!

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU
1. a 2. 5.
8. 5.
10.5.
11.5.
12.5.


/redakční rada/

Vzpomeneme osvobození Jistebníka
Připomeneme si ukončení II. světové války
Zájezd žáků 8. a 9. třídy ZŠ TGM do Osvětimi a Krakova
Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, tentokrát na
parkovišti na návsi Jistebnických zpěváčků – 7.00 - 11.00 hod.
Den matek v kulturním domě – od 16 hodin
Loutkové divadlo v KD oba měsíce každou druhou neděli –
začátek v 15.00 hodin
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25. 5.
30. 5.

1. 6.
22. 6.
22. 6.
30. 6.

Pidifest od 17 hodin v kulturním domě
Valná hromada Honebního společenstva – od 16 h. - myslivna
Pravidelná mistrovská fotbalová utkání dle rozpisu ve
zpravodaji březen–duben
Dětský den na školním hřišti
Vítání občánků a setkání s jubilanty
10. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska – náves
Jistebnických zpěváčků a KD – od 14.30 hodin
Jistebnická pouť

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

IVA KNAPOVÁ PRODÁ KLAVÍR V HODNOTĚ 10.000,- KČ.
 721 182 162

OZO Ostrava s. r. o., provozovna Studénka oznamuje, že vývoz „BIO
odpadu“ bude v naší obci od dubna 2013 vždy ve středu v lichý týden.
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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
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A CO NA KONEC . . .
* Děkujeme všem spoluobčanům, kteří počátkem jara uklidí okolí svého
domu a nezapomenou ani na příkopku či chodník.
* 11. května 2013 v době od 7 do 11 hodin budou na návsi přistaveny
velkoobjemové kontejnery i kontejnery na nebezpečný odpad.
* Dovolujeme si požádat občany, kteří své psí mazlíčky venčí na obecních
chodnících, cestách a veřejných prostranstvích v obci, aby po nich
uklízeli výkaly. Nechceme se přece brodit v psích exkrementech!
* Majitele psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa upozorňujeme, že
poplatek byl splatný do 30. dubna. Za jednoho psa činí poplatek 150 Kč.
Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem: číslo účtu: 1760135359/0800.
* Další Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem července.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./

Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 20. června 2013.

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů.
Evid. číslo MK ČR E 10242
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Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři. Redakční rada si vyhrazuje právo krácení,
stylistické a pravopisné úpravy.
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