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VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 probíhalo druhé kolo historicky 1. přímé
volby prezidenta republiky. Do druhého kola postoupili kandidáti č. 6 Ing. Miloš Zeman a č. 9 - Karel Schwarzenberg.
V Jistebníku jsme volili takto:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1263
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
794=62,8%
Počet odevzdaných úředních obálek:
794
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
786
Pořadí umístění jednotlivých kandidátů dle odevzdaných hlasů:
Číslo
Počet hlasů
Jméno, příjmení
kandidáta

6
9

Ing. Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

557
229

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel ZŠ/

Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání
Ve čtvrtek 7. února byl na naší ZŠ organizován zápis dětí do 1.
ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2013/2014.
K zápisu se dostavilo celkem 18 dětí. O odročení začátku školní
docházky nikdo z rodičů nežádal, takže 1. září by mělo zasednout všech 18
prvňáčků do školních lavic.
Sběr papíru
V měsíci březnu bude škola organizovat jarní sběr papíru. Přesný
termín bude oznámen prostřednictvím obecního rozhlasu. Papír nemusí
být tříděný.
Osvětim
Pro žáky 8. a 9. ročníku připravujeme zájezd do Polska spojený
s exkurzí v Osvětimi, kde za 2. světové války fašistické Německo zřídilo
největší vyhlazovací koncentrační tábor.
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Za možnost realizace tohoto zájezdu děkujeme svému zřizovateli, tj.
Obci Jistebník, zejména pak starostovi obce panu Josefu Voralovi. Zájezd,
který je naplánován na 10. května, je financován z rozpočtu obce.
Operační program – EU OPVK
V rámci operačního programu „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“, do kterého je naše základní škola zapojena od 1. dubna 2011,
je většina úkolů, které bylo nutno plnit, splněna. Jedná se zejména o tvorbu
a užití v praxi sad interaktivních vzdělávacích materiálů (připravovali
pedagogičtí pracovníci) pro vyučovací předměty český jazyk, anglický a
ruský jazyk, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, přírodopis, prvouka,
přírodověda a vlastivěda. Proběhlo a ještě probíhá proškolování
pedagogických pracovníků v rámci dalšího vzdělávání v oblastech cizí
jazyky, přírodní vědy a informační a komunikační technologie.
Škole byla z evropského sociálního fondu na dobu tří let poskytnuta
dotace ve výši 900.444,- Kč. Finanční prostředky jsou průběžně čerpány
(částečné posílení mzdových prostředků pro PP, nákup učebnic, nákup knih
pro žákovskou knihovnu, nákup programového vybavení – počítačových
výukových programů, nákup výpočetní a audiovizuální techniky a učebních
pomůcek) – k 31. 1. 2013 ve výši cca 52 %.
V intervalech šesti měsíců škola předkládá tzv. monitorovací zprávu
o průběžném plnění stanovených úkolů na MŠMT. Tři monitorovací zprávy
(poslední k 30. 9. 2012) byly škole bez připomínek schváleny. Čtvrtá
monitorovací zpráva (k 31. 3. 2013) je ve stádiu přípravy. Poslední,
závěrečná zpráva, bude na MŠMT předložena v průběhu měsíce října
letošního roku.
Dětský maškarní ples
Ředitelství školy děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastní
realizaci dětského maškarního plesu pořádaného v sobotu 16. února v
obecním kulturním domě.
Poděkování patří učitelkám mateřské školy a učitelkám základní školy,
které připravily s dětmi na plese vystoupení. Poděkování patří členům výboru
SRPŠ při ZŠ za zabezpečení pořadatelské služby na této akci. Poděkování patří
sponzorům, bez kterých by nebylo možné maškarní ples pořádat. Jsou to :
místní organizace Českého svazu chovatelů, Sboru dobrovolných hasičů,
Českého mysliveckého sdružení a Tělovýchovné jednoty, dále EKOSTAR
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PLUS, s.r.o. (ing. Libor Zegzulka), KB – BLOK, s.r.o. (ing. Václav Stareček),
Kavárna OÁZA (pan Petr Matěj), Truhlářství (pan Pavel Storzer), Obecní úřad
Jistebník (pan Josef Voral), MADE GROUP a.s.,Olomouc, fa Jaromír JANČA
Valašské Meziříčí, fa SODKO a.s. Úsov, HRUŠKA s.r.o. Ostrava-Martinov, fa
RADEXSTAV (pan Radek Ledvina), RAMIKO (manželé Ramíkovi), Pekařství
Stará Ves nad Ondřejnicí (paní Petra Šeděnková) a členové výboru SRPŠ.

Pyžamkový bál
S podtextem „nevaž se – odvaž se“ uspořádalo Sdružení rodičů a
přátel školy při ZŠ T.G.M. Jistebník v sobotu 26.1.2013 v kulturním domě
v Jistebníku „Pyžamkový bál“.
Tým pořadatelů Vás přivítal v krásných nočních úborech. Veselá a
pohodová nálada umocněna radostí z výher na sále panovala do ranních
hodin. Díky sponzorům, kteří poskytli finanční nebo věcné dary, totiž mohla
být na ples připravena bohatá tombola s hlavními výhrami – horské kolo,
postel, tablet a další krásné a hodnotné ceny. Tímto Sdružení rodičů a
přátel školy velmi děkuje sponzorům plesu: manželům Švihorovým,
PESUNA – Marek Moroň, RADEXSTAV s.r.o., Potraviny RAMIKO, Chov ryb
s r.o. Jistebník, stavební firma STONSTAV (Stiler & Ondryáš), manželé
Vrbinčíkovi, Potraviny WOJCIKOVI, Restaurace Na obci p. Vladimír
Mamula, Pekařství Šeděnka Stará Ves, Kadeřnictví Jana Habernalová,
Pedikúra Simona Zajícová, Farma NAPOLI - p. Petr Neuvirt. Zároveň
děkujeme všem, kteří nám přispěli finančně při osobním pozvání na ples.

4

Poděkování patří také Vám všem plesovým hostům, kteří jste přišli
v dobré náladě a podpořili náš již tradiční ples letos v trochu netradičním
pojetí. Těšíme se na setkání s Vámi i na dalších akcích pořádaných naším
sdružením.
Za Sdružení rodičů a přátel školy – Petra Rašková

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Věra Vaňková, ředitelka MŠ/

Informace k organizaci zápisu dětí do mateřské školy
pro školní rok 2013/2014
Zápis dětí pro školní rok 2013/2014 proběhne v budově mateřské
školy v Jistebníku č. 325, ve dnech od 2. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Rodiče si
mohou přihlášku vyzvednout v MŠ v době od 6.30 do 13.00 hodin.
Do mateřské školy budou přijímány děti dle „Pravidel a kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“. Přednostně budou přijímány
děti, které k 1. 9. 2013 dovrší 3 roky. V případě volné kapacity MŠ budou
přijímány děti mladší od - 2,5 let.
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Poděkování sponzorům mateřské školy
Děkujeme sponzorům a příznivcům mateřské školy za peněžité a věcné
dary, věnované mateřské škole v závěru roku 2012. Peněžité dary byly
použity na financování Mikulášské nadílky, nákup hraček a didaktických
pomůcek. Naše poděkování patří především:
 panu Jiřímu Horňáčkovi / fa Jiří Horňáček/;
 MUDr. Jarmile Šindelové;
 panu Romanu Kučerovi /Auto Kučera/;
 Ing. Václavu Starečkovi /KB Blok systém, s. r. o./;
 panu Adamu Vlčkovi /AV Klimatizace/;
 panu Ladislavu Schwallerovi /Chov ryb Jistebník, s. r. o./;
 ZO ČSCH Jistebník;
 Mysliveckému sdružení Jistebník;
 panu Bohuslavu Ramíkovi /potraviny Ramiko/;
 paní Jarmile Mariašové /Hudební nástroje/;
 panu Petru Matějovi /Restaurace Oáza/;
 panu Jindřichu Richterovi /potraviny/;
 paní Michaele Ritzkové;
 panu Hynku Vaníčkovi /Vybavení škol/.

LOUTKOVÉ DIVADLO V ROCE 2013

/Jarmila Mariašová/

Loutkoherci opět po vánoční a plesové přestávce začínají hrát. Děti a
jejich doprovod se mohou v letošním roce těšit na tyto pohádky:
 v březnu
Jak se Honza učil latinsky;
 v dubnu
Boudo, budko;
 v květnu
O Koblížkovi ;
 v červnu
O Drvoštěpovi;





v září
v říjnu
v listopadu
v prosinci

Tři prasátka;
O zlé čarodějnici ;
Zlaté vajíčko;
Kašpárek v pekle;

Hraje se vždy druhou neděli v měsíci. Výjimka: v březnu se divadélko
bude hrát 24.3. Pozor, změna začátku představení! Loutkové divadlo
bude začínat v 15 hodin. Těšíme se na malé i velké diváky. Případná změna
programu bude včas ohlášena.
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MÚZIÁDA 2013

/Ludmila Veselá/

Vážení spoluobčané,
kulturní komise při Obecním úřadu Jistebník bude pořádat v sobotu
6. dubna 2013 od 18.00 hod. v sále Kulturního domu v Jistebníku
2. MÚZIÁDU
(vystoupení talentovaných dětí a mladých lidí z obce Jistebník v oboru zpěv, hra na nástroj, tanec, balet, aerobik, recitace, žonglování, kreslení,
apod.).
Nejde o soutěž, ale o přehlídku dovedností mladých talentů z naší
obce. Účinkování je možné i ve více oborech (např. zpěv, nástroj, recitace,
tanec, apod.), a to buďto sólově nebo i ve skupině (není podmínkou, aby
skupina byla tvořena jen jistebnickými talenty, ale musí zde být zastoupen
alespoň jeden jistebnický zástupce).
Přihláška pro případné účinkující je součástí tohoto zpravodaje.
Pokud by se stalo, že přihlášku ztratíte nebo jich potřebujete více (na každý
obor jednu), vyzvedněte si je na obecním úřadě.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Jiří Veselý, st./

Jaro 2013
Na jaře začali naši fotbalisté s přípravou naplno již
koncem ledna, kdy odstartovala jejich série přátelských
přípravných zápasů – většinou se soupeři z vyšších
soutěží.
Přátelská utkání
Zatím známé výsledky odehraných zápasů :
20.1.2013
Vítkovice (dorost)
- Jistebník
26.1.2013
Staříč
- Jistebník
3.2.2013
Svinov
- Jistebník

3:2
3:3
4:3

Dále by se měly uskutečnit následující přátelské zápasy :
17.2.2013
Dolní Lhota
- Jistebník
neděle, v 10.00 hod., na hřišti v Těškovicích
21.2.2013
Stará Bělá
- Jistebník
čtvrtek, v 18.00 hod., na hřišti v Bílovci
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24.2.2013

Hrabová
- Jistebník
neděle, v 10.00 hod., na hřišti v Novém Jičíně
28.2.2013
Markvartovice
- Jistebník
čtvrtek, v 18.30 hod., na hřišti v Hlučíně
16.3.2013
Dětmarovice
- Jistebník
sobota, čas a hřiště dosud neurčeno.
V březnu je ještě plánován zápas s muži Studénky – dosud nedohodnut
přesný termín.
Mistrovská utkání – rozpis pro jarní část
Na jaro je pro naše fotbalové příznivce připraven tento program :
7.4.2013 neděle
15.30 hod. Jistebník
- Štramberk
13.4.2013 sobota
16.00 hod. Fulnek
- Jistebník
21.4.2013 neděle
16.00 hod. Jistebník
- Kunín
28.4.2013 neděle
16.00 hod. Tichá
- Jistebník
1.5.2013 středa
16.30 hod. Trojanovice
- Jistebník
5.5.2013 neděle
16.30 hod. Jistebník
- Příbor
12.5.2013 neděle
16.30 hod. Jistebník
- Stachovice
19.5.2013 neděle
17.00 hod. Tísek
- Jistebník
26.5.2013 neděle
17.00 hod. Jistebník
- Skotnice
2.6.2013 neděle
17.00 hod. Bartošovice
- Jistebník
8.6.2013 sobota
17.00 hod. Velké Albrechtice - Jistebník
16.6.2013 neděle
17.00 hod. Jistebník
- Spálov
23.6.2013 neděle
17.00 hod. Jistebník
- Mořkov.
Všichni naši příznivci a fanoušci jsou na tato utkání srdečně zváni.

NEJEN SPORTEM ŽIJE TJ JISTEBNÍK

/Jiří Veselý st./

Tak jako každý rok, i letos byla druhá polovina ledna určena pro
konání tradičního plesu naší Tělovýchovné jednoty v Jistebníku. Ples
proběhl v pátek 18.1.2013 a opět klasicky ve všech prostorách kulturního
domu. Návštěvníci si tak letos mohli vybrat mezi živou hudbou na hlavním
sále (skupina Ex-Fire) a diskotékou ve vinárně. Pro poměrně slušný počet
návštěvníků byl dále připraven již tradiční program – bohatá tombola,
doprovodný sportovní výstup a hlavně mnohými našimi fotbalisty a
příznivci očekávané nominace a vyhlašování nejlepších sportovců naší TJ.
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Po loňském skvělém vystoupení v krasojízdě na kole k nám tentokrát
z „valašských kopců“ zavítal předvést své umění pan Bursas Charalambos
(jméno má po svých řeckých rodičích) – mnohonásobný rekordman v
žonglování s míči a držitel 21 zápisů v Guinessově knize rekordů. Po něm
následoval krátký taneční blok a hned na to vyhlašování sportovců. Kromě
úvodní nominace vybrané pětice fotbalistů v kategorii – benjamínci, žáci a
muži, byl vyhlašován i trenér roku a zcela nově (a úplně poprvé) i
„fanoušek roku“.
Nominace a konečné výsledky byly následující :
 FOTBALISTA ROKU
Muži
Nominace: Petr Mohyla, Filip Tomášek, Miroslav Lebica, Filip Kadlčák a
Pavel Šamaj.
Vyhodnocení: 1. Miroslav Lebica
2. Filip Kadlčák 3. Petr Mohyla.
Žáci
Nominace: Lukáš Andrys, Jiří Mohyla, Patrik Nedoba, Patrik Štandl a
Vojtěch Staš.
Vyhodnocení: 1. Patrik Štandl
2. Lukáš Andrys 3. Jiří Mohyla.
Benjamínci
Nominace: Alice Ondovčáková, Mario Cavalcante, Vojtěch Rada, Anička
Szeifová a Tomáš Vavřík.
Vyhodnocení: 1. Vojtěch Rada 2. Alice Ondovčáková 3. Anička Szeifová.
 OSTATNÍ OCENĚNÍ
Trenér roku Richard Štros - trenér družstva mužů
Fanoušek roku
Zde se zohledňovala nejen účast jistebnických fanoušků na zápasech našich
družstev, ale i účast na utkáních hraných na cizích hřištích, solidnost ve
fandění, další aktivita směrem k naší TJ, přehled o dalších zápasech
hraných v rámci okresu, atd.
Nominace: Stanislav Nesvadba, Radek Šichor, František Uhl, Miroslav
Michalík a Vítězslav Novák.
Konečné rozhodování se nakonec zúžilo na dva hlavní adepty tohoto
ocenění – rozhodování bylo velmi těžké a výsledek velmi těsný. Nakonec
byl fanouškem roku naší TJ vyhlášen - Radek Šichor.
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Věříme, že se účastníci „Sportovního plesu“ i letos dobře pobavili,
hodně si to užili na parketu i mimo něj a že na tento ples nezanevřou, byť
třeba nevyhráli žádnou z mnoha krásných cen letošní bohaté tomboly.

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
/Jiřina Matějová/
Další ročník Festivalu Poodří Františka Lýska /FPFL/
V tomto roce 2013 se bude konat již 10. ročník FPFL. Totiž před 109
lety se narodil v obci Proskovice František Lýsek, který jako mladý učitel
nastoupil do jistebnické školy a učil české děti z blízkého okolí / více než 10
obcí/ matematiku a hudební výchovu. Z těchto žáků vytvořil první dětský
pěvecký sbor v republice s názvem Jistebničtí zpěváčci /1929- 1938/. U
příležitosti 100. výročí narození PhDr. Františka Lýska v roce 2004 vznikl
FPFL spjatý s obcemi Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Jistebník.
Letos – v roce 2013 – se koná již 10. ročník.
Program 10. ročníku FPFL:
 Pochod Poodřím Krajem Jistebnických zpěváčků
20. 4. 2013
 Zahájení festivalu v Ostravě – Proskovicích
26. 4. a 27. 4. 2013
 Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí :
17. 5. a 18. 5. 2013
21. 6. 2013
 V Jistebníku - závěrečný koncert
22. 6. 2013
S tímto programem:
Náves Jistebnických zpěváčků – 14. 30 hodin
- Koncert dechové hudby Jistebnická 13
- Jistebnické zpívání u sousoší Jistebnických zpěváčků
Závěrečný festivalový koncert 10. ročníku FPFL (sál KD od 15.00 hodin)
- Dětský pěvecký soubor Jitřenka, při MŠ Poděbradova, Ostrava
- Dětský pěvecký sbor Rarášek, ZUŠ Nový Jičín
- Dvě kytary Monika + Kamila
- Jiří Klecker, sólista a člen operního souboru Janáčkovy opery ND Brno
- Ischias - folklorní soubor, Opava
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Výstava
- Z historie Jistebnických zpěváčků a dalších pěveckých souborů obce
- Ze života festivalu „ Poodřím Františka Lýska“
- Pohledy na obec Jistebník očima fotografů - amatérů
Pokud by se našel zájemce, který by mohl přispět sponzorským
darem na tuto akci, stačí se obrátit na e-mailovou adresu:
matejovajirina@seznam.cz / název firmy, jméno ředitele-majitele, IČ, DIČ,
telefon, logo firmy/

POCHOD POODŘÍM - KRAJEM JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ
Zveme všechny příznivce!
Kdy? V sobotu 20. dubna 2013
Odkud a kdy se vychází?
V 10 hodin
- z Proskovic
- ze Staré Vsi n. O.
- z Jistebníku
Trasa asi 15 km
Proskovjáci jdou od budovy ZŠ cyklistickou stezkou z obce přes
louky na Košatku, dál na oderský most a směr Jistebník. Zpět buď stejnou
cestou, nebo přes rybářství a dál mezi rybníky směr oderský most u
Polanky, dál přes Starou Bělou do Proskovic.
Starovjáci jdou od zámku směrem na Košatku a u mostu přes Lubinu
počkají na Jistebničany, spolu jdou směrem na Proskovice.
Nebo z Košatky dál na Jistebník, mezi rybníky směr Polanka, dál most přes
Odru směr Stará Bělá a dál na Proskovice a Starou Ves n.O.
Jistebničané jdou od Oázy směr Košatka, most přes Lubinu a
pokračují dál přes louky k Proskovicím, ke Staré Bělé a k oderskému mostu
u Polanky, v Polance u Obloukové ulice odbočí mezi rybníky směr sádky a
Rybářství Jistebník.
Můžete jít trasu i jinak, podle libosti.
Možné zastávky: Restaurace Odra v Košatce
Restaurace U Matěje ve Staré Bělé
Restaurace Oáza v Jistebníku
Restaurace U Matěje v Jistebníku
Mohou se přidat turisté i cykloturisté z okolí Poodří a Ostravy.
Přijeďte vlakem či autobusem na určitou zastávku a přidejte se k místním.
Na setkání s vámi se těšíme.
Za organizátory Mgr. Jiřina Matějová, Jistebník, mobil: 602 436 248
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KRYSTALIZACE MEDU

/Adolf Korpas/

Krystalizace medu – známka kvality
Med je harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek, které se stále
proměňují a navzájem reagují. To probíhá okamžitě od doby prvého
kontaktu včely s nektarem nebo medovicí, kdy včela přidává do
nasbíraného rostlinného materiálu výměšky svých hltanových žlázek, které
obsahují celou řadu enzymů. Tyto enzymy způsobí štěpení
nevstřebatelných složitých cukrů na využitelné jednoduché cukry. Celý
proces lze označit jako zrání medu. Zrání medu probíhá nepřetržitě během
jeho uložení v plástech a pokračuje po medobraní i ve sklenici, kterou si
odnášíte od včelaře.
Jeho zevním projevem je ale změna skupenství medu. Med přestává
být tekutý a tuhne, tedy krystalizuje. Za jak dlouho nám med ve sklenici
zkrystalizuje, to záleží na vzájemném poměru dvou hlavních jednoduchých
cukrů obsažených v medu.
Kdy a proč krystalizuje med
Med světlý, květový, který pochází z nektaru květu, obsahuje větší
množství glukózy, tedy cukru hroznového. Tyto světlé medy díky malým
krystalkům glukózy a četným pylovým zrnkům krystalizují poměrně brzy.
Často už za několik týdnů po vytočení. Naproti tomu tmavý medovicový
med obsahuje více ovocného cukru, čili fruktózy. Proto tedy krystalizuje
později. Lesní medy nebo čistý akátový med podléhá krystalizaci skutečně
většinou až po několika měsících. Nezávisle na původu by měl ale každý
med zhruba do roku ztuhnout, tedy zkrystalizovat. Pokud k tomu nedojde,
existuje vážné podezření, že byl proces zrání medu násilně zastavený a
kvalita medu proto utrpěla. Nejčastěji se tak může stát vystavením medu
vysokým teplotám nebo po drastické filtraci medu, při které byla
odstraněna pylová zrna (krystalizační centra). Tím se ovšem bohužel
odstraní nebo zničí řada prospěšných látek, pro které si med ceníme.
V horším případě to znamená, že do něj výrobce přidal látky, které
zabraňují krystalizaci. Doba nástupu krystalizace medu závisí kromě
složení cukrů v medu i na skladovacích podmínkách. Med proto ukládejte
v uzavřených nádobách a skladujte při teplotách 15-20°C. Neprospívá mu
ani výraznější kolísaní teplot, ani dlouhodobé působení světla. Takže
ideální místo pro uskladnění sklenice s medem v domácnosti je spížní skříň
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nebo komora. Také nezapomeňte sklenici s medem vždy pečlivě uzavřít
víčkem. Med pohlcuje vzdušnou vlhkost, jinak řečeno jeho povrchová
vrstva nasává ze vzduchu vodu. Vodou zředěný med pak může zkvasit a je
znehodnocený.
Chcete opět tekutý med? Snadná pomoc
Zkrystalizovaný med lze poměrně jednoduše bez ztráty kvality
ztekutit. Většinou k tomu můžeme využít vodní lázeň. Sklenici medu
postavíme do hrnce na složenou utěrku, kolem nalijeme vodu a zahříváme
tak dlouho, až má voda teplotu 45-50°C. Potom vypneme zdroj tepla,
necháme vodu trochu vychladnout a vše opakujeme tak dlouho, až je celý
obsah sklenice tekutý. Lze využít i elektrickou horkovzdušnou troubu
s ventilátorem, kde na termostatu opět nastavíme 50°C. V zimě můžete
postavit sklenici s medem na teplý radiátor ústředního topení.
Nenechávejte zde med zbytečně dlouho. Jakmile je opět tekutý, uskladněte
ho v chladu a temnu. Nevhodné jsou mikrovlnné trouby, protože mikrovlny
snižují kvalitu medu.
Pastovaný med vydrží i mrazy
Včelaři si jsou vědomi, že českým konzumentům časná krystalizace
nektarových medů vadí. Proto, aby předešli klasickému a přirozenému
tuhnutí medu, upravují ho tzv. pastováním. Je to velmi šetrné ošetření
medu. Technologie pastování spočívá na poznatku, že v počátku
krystalizace včelař med denně několik dnů po sobě mechanicky šetrně
promíchává, až do doby, kdy produkt získá konzistenci pasty. Med sice opět
zkrystalizoval, ale ve velmi malých krystalcích, díky kterým si uchovává
vláčnost. Pastový med se dobře odebírá ze sklenice, nestéká z krajíce
chleba a svou krémovitou konzistenci neztrácí ani v sebekrutějším mrazu,
jak se o tom přesvědčili čeští polárníci. Navíc tu máte záruku, že med nebyl
nijak výrazně poškozený. Poškozené medy totiž nevytvářejí pastu. Tyto
pastované medy získávají stále větší oblibu a pro včelaře je to cesta, jak
zhodnotit a zatraktivnit vysoce kvalitní světlé, květové medy.
Jak jsme uvedli, krystalizace medu je jeho přirozenou vlastností. Je
to projev toho, že med nebyl nijak porušený a že uchovává všechny látky,
které mají na naše zdraví příznivý vliv. Jeho šetrným ošetřením, tedy
pastováním nebo ztekucováním, neznehodnocujeme jeho kvalitu. Proto
ošetření medu vždy musí být prováděno citlivě a s určitou znalostí
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problematiky. Doufám, že to malé připomenutí alespoň drobně přispěje
k tomu, abyste z medu mohli čerpat životní sílu, zdraví a optimismus.
Zpracovala MUDr. Jana Hajdušková, Vydal Český svaz včelařů jako
přílohu časopisu Včelařství č.1/2013. Do obecního zpravodaje požadoval
zařadit jednatel ZO ČSV Jistebník Adolf Korpas.

NAŠI JUBILANTI

/KPOZ/

V měsících březnu a dubnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Kamila
Prischingová
70 let
Vlastimil Šugárek
70 let
Zdenka
Staníková
60 let
Josef
Voral
60 let
*
*
*
*
*
Miloslav
Kubiš
85 let
Miroslava Mihalíková
75 let
Jana
Ottová
70 let
Vlasta
Vágnerová
70 let
Jana
Štěpandová
50 let
Ladislav
Mariaš
50 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

ZLATÁ SVATBA

/

Srdečně blahopřejeme manželům
Kamile a Aloisi PRISCHINGO V Ý M ,
kteří dne 2. února 2013 oslavili 50 let

společného manželského života ZLATOU SVATBU.
Do dalších let jim přejeme především
zdraví, štěstí spokojenost a vše dobré.
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OZO INFORMUJE

/

OZO Ostrava s. r. o., provozovna 6 – Studénka oznamuje občanům, že
si mohou na Obecním úřadu Jistebník objednat nádoby a uzavřít smlouvu
na vývoz BIO odpadu. Bio odpad je odvážen od měsíce dubna a jeho vývoz
končí v měsíci listopadu.
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191, tj. nádoba na odpad
o objemu 70 l a četnost odvozu 1 x měsíčně, připomínáme termíny odvozu
v roce 2013:
 leden
3.1. a 31.1.
červenec 18.7.
 únor
28.2.
srpen
15.8.
 březen
28.3.
září
12.9.
 duben
25.4.
říjen
10.10.
 květen
23.5.
listopad
7.11.
 červen
20.6.
prosinec 5.12.

PROČ ?!

/redakční rada/

Na přání spoluobčanů si dovolujeme požádat majitele psů, kteří své
mazlíčky venčí na chodnících, cestách a veřejných prostranstvích v obci,
aby po nich uklízeli výkaly. Nechceme se přece brodit v psích
exkrementech!

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU A DUBNU







22. 3.
31. 3. – 1. 4.
6. 4.
20. 4.
27. 4.
30. 4.

/redakční rada/

Velikonoční jarmark
Velikonoce
Múziáda
Pochod krajem Jistebnických zpěváčků
Koncert Dechového orchestru mladých
Pálení čarodějnic
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KD
KD
KD
KD
hřiště TJ

OZNAMUJEME, INZERUJEME
CENOVÝ

/

V Ý M Ě R OBCE JISTEBNÍK
č. 1/2013

ze dne 21.1.2013

za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů
Na základě usnesení schůze Rady obce č. 67 ze dne 21. 1. 2013
stanovují se s účinosti od 1.1. 2013 následující ceny za pravidelný
svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů
prováděných OZO Ostrava s. r. o.
Druh
tarif
počet obsluh
roční cena včetně DPH
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
70 l
P 191
1x měsíčně
760,- Kč
70 l
P 111
1x týdně
2 250,- Kč
70 l
P 101
1x 14 dní
1 325,- Kč
120 l
P 207
1 x 14 dní v zimě
1 010,- Kč
110 l
P 211
1 x týdně
2 735,- Kč
110 l
P 271
1 x v zimě
1 785,- Kč
110 l
P 201
1 x 14 dní
1 615,- Kč
110 l
P 261
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě 2 150,- Kč
1100 l
K 111
1 x týdně
10 640,- Kč
U nádoby 70 l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu přesáhnout
40 kg. Do plastových nádob nesmí být vysypávány popeloviny.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se
objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu P 211 nebo tarifu P 201
u nádob 110 litrů.
Zimní období je od 1.10. do 30.4. kalendářního roku.
Letní období je od 1.5. do 30.9. kalendářního roku.
Tento cenový výměr nabývá účinnosti dnem 1.1.2013.
Tímto dnem pozbývá platnost Cenový výměr č. 1/2012 obce Jistebník.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je do 30.9.2013.
V případě, že do tohoto termínu nebude platba provedena, bude
vyúčtováno dlužníkovi penále ve výši 50 % dlužné částky.
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Odbor výstavby Městského úřadu Bílovec
upozorňuje na změnu úředních hodin pro veřejnost:
S platností ode dne 1. 2. 2013 jsou na odboru výstavby, vyjma recepce,
stanoveny úřední hodiny pro veřejnost takto:
Pondělí
Středa

08.00 - 17.00 (polední přestávka 11.00 – 12.00)
08.00 - 17.00 (polední přestávka 11.00 – 12.00)

Mimo výše uvedené úřední hodiny nebude umožněn přístup k referentkám
odboru výstavby.
Úřední hodiny pro veřejnost pro recepci odboru výstavby:
pondělí
08.00 - 17.00 (polední přestávka 11.00 - 12.00)
úterý
08.00 - 14.00 (polední přestávka 11.00 - 12.00)
středa
08.00 - 17.00 (polední přestávka 11.00 - 12.00)
čtvrtek
08.00 - 14.00 (polední přestávka 11.00 - 12.00)
pátek
08.00 - 13.00 (polední přestávka 11.00 - 12.00)
V recepci je možno podávat a doplňovat žádosti, či jiná podání a získávat
obecné informace.
Ing. Hana Prdová
Vedoucí odboru výstavby Městského úřadu Bílovec

*

*

*

*

*

*

*

*

Oznámení Úřadu práce v Bílovci :
od 1. 2. 2013 dochází ke změně úředních hodin na všech pracovištích
Úřadu práce České republiky takto:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 12:00
13:00 - 17:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 12:00
13:00 - 17:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin
(jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a
příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Ing. Taťána Vaculová
Ředitelka kontaktního pracoviště Bílovec
ÚŘAD PRÁCE ČR - krajská pobočka v Ostravě
Kontaktní pracoviště Bílovec
Pivovarská 556/41
743 01 Bílovec
Telefon : 950 139 200
E-mail : tatana.vaculova@nj.mpsv.cz
Web : www.portal.mpsv.cz
17

18

Stavby COMPLET s.r.o. KOMÍNOVÝ SERVIS
Na Jánské 1869/56, Ostrava
734 576 700
k rystkova@scomplet.cz

V období od 6. do 8.3.2013 bude probíhat ve vaší obci
KONTROLA A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ,
kdy kominík bude navštěvovat rodinné domy. Pro objednání na určitý den
je možnost se telefonicky domluvit.
V případě informací anebo víceprací nás prosím kontaktujte.
Marcela Krystková
Vedoucí divize služeb
734 576 700/596 235 967

KLEMPÍŘSTVÍ - POKRÝVAČSTVÍ









práce klempířské, pokrývačské
dodávky všech střešních krytin
izolace plochých střech včetně zateplení
montáž střešních oken
nátěry a údržba střech
posouzení starých plášťů a zpracování cenové nabídky
ošetření krovů a bednění proti biologickým škůdcům
výroba altánů, pergol a přístřešků na auto
 606 265 198 Krupa Václav - Klimkovice
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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
*
*
*
*
*

Firma EKOCELL CZ ve svém výrobním závodě v Kuníně produkuje ekologickou
tepelnou a akustickou celulózovou – vláknitou izolaci VATIZOL, která se vyrábí
recyklací novinového papíru drcením.
Pro zajištění vysoké kvality našeho výrobku používáme jako základní surovinu
pouze kvalitně tříděný sběrový papír, převážně papír

novinový.

Pro zjednodušení organizace sběru papíru k recyklaci v našem regionu a také s
ohledem na zajištění potřebného množství této suroviny pro výrobu izolací, jsme se
rozhodli zahájit výkup kvalitně tříděného sběrového papíru v areálu firmy v Kuníně.
Tříděný papír zde mohou odevzdat jednotlivé dospělé osoby, ale i firmy, školy,
úřady.

Zahájení výkupu: 14.1. 2013 v areálu závodu EKOCELL CZ
K recyklaci budeme odebírat pouze kvalitně tříděný papír:
- Denní tisk na novinovém papíru - MF Dnes, Deník, Hospodářské noviny, Blesk,
Aha, atd.
- Reklamní materiály na novinovém papíru – Metro, Globus, Kaufland, O.K., atd
- Kancelářský papír, tiskopisy
Přinesený sběr nesmí obsahovat lesklé reklamní letáky, lepenku, obalové
materiály, znečištěný papír, atd.

Kvalitní třídění - dobrá cena.
Cena bude vycházet z aktuální cenové hladiny na trhu, bude však vždy vyšší, než u
směsného netříděného sběru.
Podrobnější informace získáte přímo ve společnosti EKOCELL CZ.
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A CO NA KONEC . . .
* Zasedání Zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 18. března 2013
v přísálí kulturního domu.
* 31. března 2013 začíná letní čas.
Hodiny ve 02.00 si posuneme na 03.00 hod.
* Majitele psů upozorňujeme na zaplacení poplatku ze psů, který je
splatný do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu, nebo převodem: číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem května.
Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 18. dubna 2013.

Velikonoční svátky v letošním roce slavíme takto:
31. března Neděle velikonoční, 1. dubna Pondělí velikonoční.
Všem spoluobčanům přejeme velikonoční pohodu,dětem bohatou
pomlázku a všem společně hodně slunných jarních dní.
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů.
Evid. číslo MK ČR E 10242
Titulní strana: Originál maloval nohou Petr Šrámek
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři. Red. rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické
a pravopisné úpravy.
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