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BLAHOPŘÁNÍ
Vážení spoluobčané,
starosta obce, rada obce, zastupitelstvo,
zaměstnanci obecního úřadu
i redakční rada Jistebnického zpravodaje
Vám přejí ŠŤASTNÝ ROK 2O13.

VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 probíhala historicky 1. přímá volba
prezidenta republiky. V Jistebníku jsme volili takto:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1268
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
820=64,7%
Počet odevzdaných úředních obálek:
818
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
811
Pořadí umístění jednotlivých kandidátů dle odevzdaných hlasů:
Číslo
Počet hlasů
Jméno, příjmení
kandidáta

6
2
8
9
7
3
1
4
5

Ing. Miloš Zeman
Ing. Jan Fischer, CSc.
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg
Prof. JUDr. Vladimír Franz
Ing. Jana Bobošíková
MUDr. Zuzana Roithová, MBA
Taťana Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka

258
151
146
112
54
32
23
23
12

Do druhého kola volby prezidenta republiky, které se uskuteční v pátek
25.ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna od 8.00 do
14.00 hodin, postoupili: kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman
a kandidát č. 9 - Karel Schwarzenberg.
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 NAD MATRIKOU OBCE
Počet obyvatel k 1. 1. 2013:
Celkem
1554 z toho
- přihlášeno
49
- odhlášeno
40

muži: 766
22
20

ženy: 788
27
20

Narozené děti:
Veronika
Folgová
Tomáš
Sláma
Filip
Ležatka
Karolina
Hurtíková
Oliver
Bystřičan
Natálie
Stilerová
Ondřej
Gelnar
Lukáš
Hon
Sebastián
Hradil
Diana
Machálková
Vojtěch
Richtár
Matyáš
Doda
Samuel
Sroka
Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Sňatky:
V roce 2012 uzavřelo sňatek 12 našich občanů .
Láska, tolerance, štěstí ať jsou vašimi průvodci na společné cestě!

Jubilejní svatby:
Libuše a Jaroslav Královi
Dagmar a Miloslav Kubišovi
Zdeňka a Viktor Novákovi

2. 8. 2012 - diamantová
18. 10. 2012 - diamantová
2. 12. 2012 - zlatá

Přejeme hodně zdraví a pěknou životní pohodu!
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Úmrtí:
Jaroslav
Jindřich
Ludmila
Vlastimila
Jan
Gizela
Vojtěch
Kazimierz
Věra
Alois
Jarmila
Milan
Judita
Oldřich

Nitka
Slípek
Dresslerová
Matějová
Slavík
Rácová
Dlouhý
Piechnik
Höppová
Fabian
Štandlová
Sládeček
Panáková
Dressler

60 let
62 let
94 let
84 let
66 let
83 let
79 let
60 let
81 let
90 let
80 let
84 let
89 let
59 let

12. 1.
23. 1.
28. 1.
7. 2.
14. 2.
3. 5.
22. 7.
28. 7.
4. 9.
19. 9.
29. 10.
15. 11.
5. 12.
28. 12.
Kdo byl milován, není zapomenut!

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ V ROCE 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:
číslo:

/redakční rada/

leden – únor
březen – duben
květen – červen
červenec – srpen
září – říjen
listopad – prosinec

Rozvrh vydávání zpravodaje uvádíme, aby se dopisovatelé mohli
včas připravit a poslat /pokud možno e-mailem: hurnikova@jistebnik.cz/
na Obecní úřad Jistebník zprávu o jednotlivých připravovaných akcích a
zajistili tak lepší informovanost občanů. Termín uzávěrky je vždy uveden
na zadní straně zpravodaje v rubrice „ A CO NA KONEC“.
Těšíme se na Vaše příspěvky.
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2013

/Libuše Korpasová/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 11. zasedání dne 17.12.2012
schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2013 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
v tis. Kč
daně ze státního rozpočtu
11.560
sdílené daně RUD /rozp.určení daní/
2.200
neinvestiční přijaté dotace/KÚ –místní správa
485
nakládání z odpady /OZO/
790
odvod výtěžku z provozu loterií
165
příjmy z pronájmu
276
přijaté náhrady za vytříděný odpad
100
ostatní příjmy
224
Příjmy celkem
15.800
Rozpočtové určení daní pro naši obec ve výši 2.200 tis. Kč představuje
zvýšení, které bylo schváleno vládou pro menší obce dle počtu obyvatel.
Pro naši obec je to na 1 obyvatele proti roku 2012 zvýšení o 1.440,- Kč.
Výdaje:
ukazatel
sdělovací prostředky
odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
neinvestiční příspěvky na provoz MŠ
Obecní knihovna
opravy obecního rozhlasu
provozní náklady kulturního domu
náklady na veřejné osvětlení
pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
náklady na požární ochranu
zastupitelské orgány
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v tis. Kč
20
100
1.300
300
15
15
600
295
30
1.050
100
165
960

činnost místní správy
pojištění majetku
neinvestiční transfery celkem

8.710
143
460

z toho: DOM
Dech.13
TJ
Hokejisté
Myslivci
Chovatelé
Včelaři
Zahrádkáři
Rybáři
Záchr.stanice Bartošovice

170 tis. Kč
25 tis. Kč
200 tis. Kč
25 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
7 tis. Kč
5 tis. Kč

Nespecifikovaná rezerva
Výdaje celkem

1.540
15.800

Ve výdajích místní správy je rozpočtováno 5 mil. Kč na opravy a
údržby- Jedná se o opravy komunikací, smuteční síně, hasičské zbrojnice,
dokončení oprav obecního úřadu a další opravy techniky, případně budov a
staveb, jejichž nutnost se vyskytne v průběhu roku. Rovněž je počítáno
s částkou 430 tis. Kč na nákup techniky pro údržbu obce.
Nespecifikovaná rezerva zůstává jako volný finanční zdroj v případě,
že nebudou plněny příjmy na rozpočtovanou výši nebo dojde k překročení
výdajů, které nebudou součástí schváleného rozpočtu.
Rozpočet naší obce pro rok 2013 je plánován jako vyrovnaný, takže
zůstatek běžného účtu k 31.12.2013 bude stejný jako k 1.1.2013.
Změny, ke kterým bude docházet v průběhu roku 2013 v rozpočtu
obce na úseku příjmů nebo výdajů, bude projednávat a schvalovat
zastupitelstvo obce na svých zasedáních.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel školy/

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2013/2014
Termín zápisu – čtvrtek 7. února 2013 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo zápisu – učebna 1. třídy v budově ZŠ 315
K zápisu se dostaví děti:
1) narozené od 1.9.2006 do 31.8.2007;
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2) starší, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu začátku školní docházky
do 31.8.2013;
3) narozené od 1.9.2007 do 31.12.2007, pokud mají rodiče zájem o
předčasné umístění dítěte do školy.
4) K zápisu se dostaví i děti, u kterých rodiče budou žádat odklad
začátku školní docházky.
Je vhodné, aby se k zápisu dostavil alespoň jeden z rodičů. U zápisu
rodiče předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněný dotazník
pro rodiče žáka 1. třídy. Dotazník rodiče obdrží v mateřské škole. Pokud
dítě MŠ nenavštěvuje, dotazník rodiče vyplní v den zápisu ve škole.

P o z v á n í

na sobotu 16. února 2013
do kulturního domu na

dětský maškarní ples
zahájení ve 14.00 hodin

V programu : soutěž o nej … masku
rybolov, kolo štěstí, tombola
vstupné dobrovolné
o občerstvení postaráno

V programu vystoupí děti MŠ a žáci ZŠ
OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2012

/Jana Majerová, knihovnice/

Zdravím Vás a přeji všechno dobré v roce 2013. Pokud si najdete čas
na dobrou knížku, čeká jich v obecní knihovně na Vás pro každý věk více
než 3500. Kniha rozvíjí naši osobnost už od nejmladšího věku a má v našem
životě nezastupitelné místo.
Jsem ráda, že Vám mohu oznámit změnu k lepšímu. Knihovně byla
vrácena třetí místnost i se sociálním zařízením. Má 26 míst k sezení u stolů
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a stolečků, počítač a malou tiskárnu s kopírkou. Tím se stala nejen
půjčovnou knih, ale také studovnou a čítárnou. Jeden stůl je vyhrazen pro
stolní deskové hry, u jiného stolu si mohou děti sníst svačinku nebo uvařit
si čaj za režijní cenu. Prostory knihovny využívá ke zkouškám malý
hudební a pěvecký souborek vedený paní Alenou Myškovou.
V červnu 2012 knihovna tradičně vítala prvňáčky mezi čtenáře
slavnostním „pasováním na rytíře Čtenářského řádu“.
Jeden listopadový večer jsme, opět tradičně, pozvali do knihovny
rodiny s dětmi na večerní čtení s Kašpárkem při svíčkách. Z knížky „Bubáci
a hastrmani“ předčítaly s paní Alenou Myškovou podle rolí i děti z 8. a 9.
třídy. Poté si většina vyrobila strašidýlko na špejli, společně jsme si
zazpívali, někteří si listovali v knihách. Další večer při svíčkách plánujeme
koncem února.
A co říkají čísla loňské knihovnické statistiky?
Zaregistrovalo se 129 čtenářů, z toho 71 dětí do 15 let. Knihovna
přijala 1.289 návštěvníků, kteří si vypůjčili 3.113 knih. Z toho 876
naučných a 2.237 beletrie.
Poděkování patří panu starostovi a zaměstnancům obecního úřadu
za finanční podporu a vstřícnost při vytváření příjemného prostředí
v knihovně. Z obecního rozpočtu bylo zakoupeno mimo jiné 48 nových
knih. Děkuji všem dárcům knih, z nichž jsem v minulém roce zařadila do
knižního fondu 52 svazků. Loňský přírůstek je tedy 100 knih. Asi 200 knih
máme zapůjčeno z RKF v Novém Jičíně.
Celý knižní fond je zpracován k digitálnímu půjčování a více než 500
knih připraveno k vyřazení a výprodeji. O termínu spuštění nového
systému rozhoduje odpovědná pracovnice okresní knihovny. Knihovně by
měla digitalizace ulehčit a zpřesnit administrativu a čtenářům umožní
výběr knih i doma na internetu. Ovšem půjčit si je může až v knihovně
s okódovanou průkazkou.
Ze současného knihovního řádu:
 Jednorázové zápisné – 30,- Kč
 Obnovení průkazu po ročním přerušení půjčování – 20,- Kč
 Zdržné a upomínky: 3,- Kč, 5,- Kč, 10,- Kč, 20,- Kč, 30,- Kč.
Závěrem zvu zájemce o četbu do obecní knihovny. Knihovna je
umístěna v 1. patře budovy obecního úřadu.
Půjčovní doba: pondělí, středa a pátek 15 - 18 hodin.
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JEŠTĚ O BLUDNÉM BALVANU

/Danuše Lövyová/

Většině občanů Jistebníka je jistě známo, že se v naší obci nachází
pozoruhodnost v podobě velkého bludného balvanu. Dostal se k nám asi
před třistapadesáti tisíci lety s postupem tzv. skandinávského ledovce,
který před sebou hrnul horniny z mateřské oblasti a z krajů, jimiž
postupoval. Mezi těmito horninami „doputoval“ až do Jistebníku bludný
kámen, který se „usadil“ u dříve selské usedlosti č.p. 135 v záhumenní části
(dnes dům rodiny Mikoškovy).
Ještě v 60. letech 19. století prý kámen stál volně na povrchu země,
časem však zapadal stále hloub a hloub do země, až nakonec vyčníval jen
svým vrškem. Opředen pověstmi upadal v zapomenutí.
Když do Jistebníku nastoupil farář Johann Spilhaček ( 1867-1923),
usiloval o vykopání balvanu. I přes varování, že pod kamenem vznikne
nebezpečný kráter, bylo v roce 1905 zahájeno jeho vykopávání. Jako na
velkého příznivce a poradce tohoto činu se vzpomíná na traťmistra
jistebnické železniční stanice drah Karla Schallera. Vykopaný kámen byl asi
180 cm vysoký, 130 cm široký a vážil podle pramenů asi 120-200 metráků.
Farář Spilhaček poslal vzorek kamene dr. K. J. Maškovi, tehdy známému
archeologovi a paleontologovi na Kravařsku, který potvrdil, že jde o bludný
kámen složený z hrubozrnné skandinávské žuly.
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Z místa naleziště byl žulový blok přemístěn po suchých cestách na
dřevěných skluznicích pomocí několika koňských spřežení pod kostelní
návrší proti tehdejší škole (dnes dům rodiny Lipinových) a postaven na
připravený betonový podstavec. Na přední straně byl připevněn reliéf
Hanse Kudlicha – známého bojovníka za zrušení poddanství a práva
selského lidu. Pod reliéfem byl německý nápis „Věnováno Hansi Kudlichovi
– muži německého lidu, osvoboditeli od roboty 1848“. Vysvěcení
památníku se konalo 17.července 1910 za široké účasti všech spolků a
korporací, hudby a zpěvu.
Osoba a život Hanse Kudlicha jsou
velmi zajímavé a plné zvratů. V mládí
pokrokový člověk, organizoval
studentskou legii ve Vídni,
po odsouzení uprchl do Německa a pak
do Švýcarska, nakonec se usadil
v Americe, kde bojoval ve válce Severu
proti Jihu na straně odpůrců otroctví.
Po amnestii v roce 1866 se často vracel
do své staré vlasti a zasahoval do
rakouské vnitřní politiky, tentokráte
však ve prospěch německých menšin,
vyzýval „utlačované“ Němce k odporu
proti - dle jeho názoru - slovanské
politice rakouské vlády.
Chápeme a tušíme, že právě tyto postoje H. Kudlicha v závěru jeho
života byly jistebnickým Němcům asi tím hlavním důvodem k postavení
pomníku, přesto jeho zásluhy v boji o zlepšení postavení selského lidu
jsou nepopiratelné.
A co se dělo s „Jistebnickým nalezencem“ dále? Po druhé světové
válce byl z něj pochopitelně odstraněn reliéf s nápisem a bludný kámen byl
použit jako památník padlým sovětským vojákům a umístěny na něj
mramorové desky s nápisy:
„Čest a sláva 16 ruským hrdinům padlým za naši svobodu
ČSR – CCCP Věrnost za věrnost 1. a 2.května 1945“
Dlouhá léta se u památníku 9. května zastavoval průvod a občané
vzpomněli obětí 2. světové války.
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Poslední velké shromáždění se zde konalo 1. května 2005 u
příležitosti 60. výročí osvobození. Od té doby jsou v den výročí osvobození
kladeny k památníku kytice.
/Vypracováno s použitím textů PhDr. Pleskota, J. Sládečka, kroniky
psané Fr. Matějem a odkazu:
www.hans-kudlich.cz/pomníky/česká republika/jistebník.html/

JISTEBNICKÉ ZPÍVÁNÍ

/Alena Myšková, Lada Majerová/

Jistebnické zpívání pro každého se schází každou neděli od 18 do 19
hodin v obecní knihovně. Má 10 stálých členů ve věku 14 – 70 let.
V loňském roce jsme opět několikrát přispěli folkovými písněmi ke
slavení nedělní liturgie v kostele. V rozšířeném složení jsme nacvičili známé
i méně známé koledy na rozsvícení vánočního stromu obce. Koledy jsme
zpívali též při návštěvě Domu pokojného stáří v Charitě Studénka. A opět
v rozšířeném obsazení spolu s Jistebnickou 13 jsme zpívali koledy na
Štědrodenní mši.
Uvítáme nové zájmce o zpěv z řad dětí, rodičů i prarodičů i bez
předchozích pěveckých zkušeností. Nejen zájem o zpívání, ale i společný
aktivně strávený čas rodin je naším cílem.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru
paní a pánové:
Růžena
Molková
František Michalik
Dagmar
Plintová
Vladislav Boháč
Anna
Novotná
Alena
Sýkorová
Tomáš
Pleskot

*
Vědunka
Jaromír
Zdeňka
Jiří
Jan
Alena
Zdeněk

*

*

Pleskotová
Šodek
Gelnarová
Šidík
Kret
Reichelová
Bahr

*

se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
60 let
50 let

*

85 let
70 let
60 let
50 let
50 let
50 let
50 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

DIAMANTOVÁ SVATBA

/

Srdečně blahopřejeme manželům
Jiřině a Janu S V Ě T LÍ K O V Ý M ,
kteří si dne 10. ledna 2013 připomněli

60 let společného manželského života
DIAMANTOVOU SVATBU.
Do dalších let jim přejeme jen vše dobré.

*
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*

*

UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE VČEL

/Adolf Korpas/

S přicházejícím rokem vzniká povinnost pro každého chovatele včel,
aby začátkem února posbíral voskovou měl (drť) k vyšetření na stupeň
zamoření parazitem Varroa destruktor. Sběr může být zahájen 1. února
2013. Měl se po vysušení na novinovém papíře /ne na radiátoru topení/ a
odloučení od mrtvolek včel vsype do kelímku od jogurtu, zakryje se
ubrouskem a přichytí gumičkou. Kelímek se označí pouze jménem na jeho
stěně a odevzdá se na známém místě nejpozději do 8. 2. 2013. Nádobky
s mělí mohou být naplněny pouze do ¾ její výšky, při přebytku se vytvoří
dva vzorky z jednoho stanoviště. Kdo nestihne do stanoveného termínu
vzorky odevzdat, zajistí si sám jeho doručení k vyšetření do Výzkumného
ústavu, pracoviště v Žeravicích.

PLESOVÁ SEZONA 2013








12. 1.
18. 1.
26. 1.
2. 2.
9. 2.
16.2.
1.3.

.

1. muzikantský ples
Sportovní ples TJ Jistebník
Ples SRPŠ
Obecní bál
Hasičský ples
Dětský maškarní ples
Okresní ples hasičů

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

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

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

Plesová sezóna bezpečně
První měsíce každého roku jsou ve znamení plesů a velkých
společenských zábav. Organizátoři těchto akcí by neměli zapomínat na to,
že mají určité povinnosti, které jim vzhledem k bezpečnosti návštěvníků
ukládají předpisy a které se s vyšším počtem účastníků přiměřeně zvyšují.
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Takovéto akce se mohou konat jen ve stavbách, které jsou k takovému
účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci
řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest a další
požadavky požární bezpečnosti, které byly pro pořádání plesů a podobných
akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především
dostatek trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich
označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní
požární hlídky a pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace,
realizována vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí organizátor
provést další preventivní opatření. Je zakázáno plnění balónků plyny, které
ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík,
acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být používány ani jako výzdoba.
Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a textilie, po kterých se požár
šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorů
akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200
osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006 (viz
http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně
závazných vyhláškách obcí.
Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je
organizátor povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před
zahájením akce a zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na
úseku požární ochrany seznámení členů preventivní požární hlídky
s charakterem objektu, zejména s únikovými východy, rozmístěním
hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro zabezpečení požární ochrany
pořádané akce. Doporučujeme, aby do preventivních požárních hlídek byli
začleňováni přednostně členové profesionálních a dobrovolných
hasičských jednotek.
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci
při zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které
nelze odstranit před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při
bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a zejména v případě znemožnění
úniku nebo evakuace osob.
Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s
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únikovými cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením
zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod.
Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

INFORMACE OBČANŮM

/Iva Šelongová/

Poplatky ze psů na rok 2013
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30.4.2013. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně, nebo ústně na
obecním úřadě vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří
psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník
povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku je 150,- Kč za každého drženého psa. Platby
provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce č.
1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.
Složenky nebudou rozesílány.

OZNAMUJEME, INZERUJEME
Odhady nemovitostí
 rodinných a bytových domů, bytů a nebytových prostor

 rekreačních a zahrádkářských chat, provozních objektů
 pozemků
pro
 řízení o dědictví
 darování a prodej nemovitostí
Darovací a kupní smlouvy nemovitostí
Kompletní servis pro zákazníky = již nemusíte nikam chodit, pouze
Vám přijde zápis o převodu nemovitosti
 odhad nemovitosti
 vyhotovení kupní nebo darovací smlouvy
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí Ing. Jaroslav Horník
742 82 Jistebník 450
 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
* Žádáme občany, aby neparkovali na obecních komunikacích, jelikož se
tímto zužuje jízdní profil a je tím znemožněna údržba komunikace –
odhrnování sněhu.
* Znovu uvědomujeme občany, že OZO nabízí kontejnery na biologický
odpad o velikosti 120 nebo 240 l. Odvoz 1 x za 14 dnů v době od dubna
do listopadu.
Využívejme plně služeb OZO /popelnice, kontejnery na biologický odpad,
velkoobjemové kontejnery…/ a neničme prostředí černými skládkami!!
* Příští zpravodaj vyjde počátkem března.
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 15. února 2013.
Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem, prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz
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