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VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
Do zastupitelstva obce Jistebník jsme volili takto:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 1278
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
762 = 60 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
762
Zvolení členové zastupitelstva obce obdrželi hlasy takto:
Pořadí zvolení

Jméno a příjmení pořadí na hlas. lístku

počet hlasů

Vol. strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů-Za další rozvoj Jistebníku
1.
Mgr. Šárka Storzerová
2.
507
2.
Josef Voral
1.
477
3.
Mgr. Alena Myšková
3.
480
4.
Mgr. Pavel Storzer
4.
481
5.
Petr Habernal
5.
477
6.
Ing. Jakub Bruzek
6.
447
7.
Vladimír Pavlík
7.
414
8.
Vlastimil Vágner
8.
421
9.
MUDr. Mgr. Tomáš Bauko
9.
454
10.
Ing. Jan Höpp
10.
441
Volební strana č. 2 – Společně pro změnu
1.
Vlasta Krayzlová
2.
Ing. Petr Sládeček
3.
Ing. Jiří Vitoch
4.
Roman Konečný
5.
Ing. Libor Zegzulka

5.
2.
8.
1.
3.

309
290
283
264
254

Náhradníky jednotlivých volebních stran v pořadí podle § 56 odst. 1 zákona
o volbách do zastupitelstev jsou dle volebních stran:
Vol. strana č. 1–Sdružení nezávislých kandidátů–za další rozvoj Jistebníku
1.
Martin Sládeček
11.
469
2.
Ing. Jiří Knebl
12.
454
3.
Ing. Martin Halata
13.
425
4.
Pavel Mariaš
14.
466
5.
Ing. Jaromír Lubojacký
15.
409
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Za volební stranu č. 2 – Společně pro změnu
1.
Radek Šichor
2.
Rostislav Straka
3.
Petr Nesvadba
4.
Josef Bučko
5.
Martin Mohyla
6.
Mgr. Jiřina Matějová
7.
Lenka Gebauerová
8.
Miroslav Vrbinčík
9.
Mgr. Karin Schestagová
10.
Ing. Mgr. Ivo Zeman

4.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zastupitelstvo obce Jistebník bude mít zastoupení:
1 - SNK- za další rozvoj Jistebníku
2 - Společně pro změnu

236
252
211
266
244
268
253
202
249
223
10 mandátů
5 mandátů

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 10. 11. 2014.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, pro volební období 2014 – 2018
stanoví:
- dlouhodobé uvolnění jednoho člena ZO, a to pro výkon funkce starosty obce;
- pět členů rady obce;
zřizuje:
finanční a kontrolní výbor, které budou pracovat jako tříčlenné;
volí:
- do funkce starosty obce pana Josefa Vorala
- do funkce místostarosty obce Mgr. Šárku Storzerovou
- do funkce dalších členů rady obce: Mgr. Alenu Myškovou,
Vlastimila Vágnera a Mgr. Pavla Storzera
- finanční výbor ve složení: předseda - Vlastimil Vágner,
členové – Libuše Korpasová, Lenka Pavlíková
- kontrolní výbor ve složení: předseda - Petr Habernal,
členové – Ing. Michal Vörös, Ing. Jan Höpp.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček,ředitel/

Školní rok 2014/15 je v plném proudu. Žáci mají za sebou již dva měsíce
výuky. V rámci mimoškolních aktivit zahájily činnost zájmové kroužky
(výtvarných činností, dovedných rukou, sportovní pro žáky 1. st., sportovní pro
žáky 2. st., keramický, novinářský a kroužek vaření). Zdařilé byly tzv. pracovní
dílny pro žáky a rodiče (23. 10. výroba lampiónů a 30. 10. dýňové odpoledne).
V průběhu sběrového odpoledne, které škola organizovala v úterý 14.října,
bylo nasbíráno celkem 7370 kg papíru.
Žáci se rovněž zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Sběr byl vyhlášen na
31.října. Bylo nasbíráno 141 kg kaštanů a 403 kg žaludů.
Připravované školní akce :
předvánoční výtvarné soutěže (prosinec)
zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání (5. únor 2015),
lyžařský výcvik pro žáky 7. - 9. ročníku (16. - 20. únor 2015),
dětský maškarní ples (21. únor 2015).
Chceme obnovit realizaci plavecké výuky pro žáky 2. a 3. ročníku, a to za
finanční spoluúčasti zřizovatele a rodičů žáků. Pro žáky letošní 2. a 3. třídy by
měla plavecká výuka proběhnout na jaře 2015.
Těšíme se na lyžařský výcvikový zájezd
/Mgr. Naděžda Richtárová/
V tomto školním roce pořádá naše škola pro žáky 7. - 9. třídy lyžařský
výcvikový zájezd, který se bude konat ve dnech 16. – 20. února 2015. Výcvik
proběhne ve Ski areálu Skalka Ostrava, ve kterém se učily lyžovat i děti
z jistebnické mateřské školy. Výuka lyžování bude probíhat v dopoledních
hodinách, budou ji provádět instruktoři ze ski areálu, na jednoho instruktora
bude nejvýše 8 dětí. Lyžařský kurz bude ukončen závodem ve slalomu. Věříme,
že nám bude přát počasí, bude dostatek sněhu, a i když všechny děti nevyhrají,
tak se všechny lyžovat naučí a získají spoustu pěkných zážitků.
Olympijský víceboj
/Mgr. Naděžda Richtárová/
Tak jak slibovalo, tak se také stalo a ministerstvo školství vyhlásilo 2.
ročník olympijského víceboje. My jsme se přihlásili, a tak budeme i v tomto
školním roce odměněni pěknými dárky, např. různými míči, švihadly, kužely atd.
Letos bude víceboj probíhat celý školní rok a každého žáka čeká splnění osmi
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disciplín, a sice běh na 60 m, běh na 1000 m, postoj čápa, trojskok, hod
basketbalovým míčem, T běh, sedy - lehy, měření úrovně předklonu.

Výsledky disciplín musíme elektronicky odeslat organizátorům a každý
žák potom dostane sportovní vysvědčení. Nebudou na něm známky, ale děti
zjistí, jak jsou na tom v porovnání se svými vrstevníky, zjistí svůj pohybový typ
(vytrvalostní, rychlostní, silový, koordinační). Podle jejich typu jim budou
doporučeny vhodné sporty na míru, spolu s tipy na nejbližší oddíly v okolí školy,
které vhodné sporty provozují.
Podmínkou účasti a vydání vysvědčení je zaslání údajů o výšce a váze
každého dítěte, údaje jsou potřebné pro celkové hodnocení. Loni se většina žáků
do olympijského víceboje zapojila s velkou chutí. Věříme, že tomu tak bude i
letos a naše výsledky budou patřit k těm lepším. Tak už konec slov a jdeme
sportovat!

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

Letošní dlouhé a krásné babí léto plné barev, podzimních plodů, změn
v přírodě vybízí k pohybovým aktivitám, procházkám, poznávacím činnostem,
které prospívají celkovému rozvoji dítěte. Do svých programů v MŠ jsme proto
zařadili dopolední podzimní procházky s batůžky, sběr plodů, závodivé hry a
pohybové disciplíny. Odpoledne jsme často trávili na školní zahradě. Zde děti
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využívaly průlezky, míče, kreslily křídami na tabule, jezdily na koloběžkách. Naši
krásnou zahradu všichni rádi vyhledáváme.
Část dětí pravidelně navštěvuje plavecký výcvik, kde se učí základům
plavání pod vedením odborných instruktorů, relaxují v sauně, která zvyšuje
odolnost vůči nachlazení a chřipkám před nastávající zimou.
V následujících měsících přispějeme k rozvoji pohybových aktivit
odpoledním cvičením rodičů s dětmi v místní tělocvičně ZŠ v Jistebníku. V únoru
část starších dětí bude absolvovat lyžařský kurz, kde se seznámí se základy
lyžování.
V říjnu jsme navštívili hranou pohádku ,,O Sněhurce“ v Kulturním domě
v Bílovci. Známý děj pohádky byl doprovázen zpěvem a příjemným kontaktem
mezi herci a dětmi.
Podzimní odpoledne jsme si zpříjemnili návštěvou rodičů, kteří se s námi
zapojili do výroby podzimních soviček a podzimáčků z krásných plodů podzimu,
jež zdobí interiér naší MŠ. Bohatá nabídka kouzelného podzimu nám nabízí
mnoho témat k všestrannému rozvoji dítěte, které se postupně hravou a
zábavnou formou dostávají do povědomí, na jehož základech dětí staví své
vzdělávání dál.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI

/za loutkoherce Jarmila Mariašová st./

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem, kteří svou přízní
podporují činnost našeho divadélka.
V tomto roce jsme sehráli zatím sedm pohádek, které shlédlo 212 dětských
i dospělých diváků. Na prosincovou Vánoční pohádku vás všechny srdečně
zveme. Představení začíná v 15.00 hodin. Případná změna programu bude včas
ohlášena.
Přejeme všem dětem, rodičům a
spoluobčanům pohádkové Vánoce
a ať dobro vždy zvítězí jako v pohádkách!
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ZUMBA KIDS JISTEBNÍK

/Monika Littnerová/

Dne 30. 8. 2014 se naše děti z kroužku Zumba Kids zúčastnily festivalu na
podporu talentovaných dětí s názvem MILI FEST ve Věřňovicích.
Vystoupení proběhlo na výbornou, děti tancovaly nádherně. Po vystoupení
měly možnost vyzkoušet si dětské dílničky, kde například vyráběly náušnice,
lapače snů nebo batiku.
Velké poděkování patří dětem a také maminkám paní Mirce Zdražilové a
paní Jitce Konečné za obrovskou výpomoc a podporu dětí.
Zumba kids je taneční fitness pro děti, trénovat budeme každou středu od
14.30 - 15.30 hod. v tělocvičně ZŠ Jistebník. Srdečně zveme holky a kluky od 6
– 12 let, kteří mají rádi zábavu, pohyb a legraci.

Z HISTORIE JISTEBNICKÉHO HOKEJE

/Pavel Lövy/

Letos je tomu právě 50 let od roku, kdy se v Jistebníku začalo stavět
kluziště pro lední hokej a bruslení veřejnosti. A tak už asi jen příslušníci starší
jistebnické generace zažili období, kdy hokej byl v Jistebníku domovem a
tehdejší hráči úspěšně reprezentovali naši obec.
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Je samozřejmé, že jistebnické rybníky na obou koncích vesnice vedly
k tomu, že jistebničtí kluci byli výborní bruslaři a navíc dřívější zimy byly takové,
že přírodní led byl k dispozici dlouhou dobu.
Vše začalo již v roce 1946. Od tohoto roku byla pořádána pravidelná
utkání „vesnice – nádraží“ na některém z rybníků. V roce 1950 byla zásluhou p.
učitele Hložanky zakoupena hokejová výstroj pro žákovské družstvo, které se
pak pravidelně a velmi úspěšně umísťovalo v hokejové soutěži Ostravska o tzv.
Kotasův pohár.
Pro zajímavost: 1. jistebnické družstvo tvořili: Jaromír Morys, Alois Krupa,
Břetislav Hořínek, Jiří a Adolf Korpasovi, Zdeněk Olbrich, Jiří Halata, František
Rusek, Jiří Bruzek, Jaromír Vavrečka, Vlastimil Vavřík, František Vogt, Stanislav
Silber.
V roce 1951 byl učiněn pokus o stavbu prvního hokejového hřiště na tzv.
„prutníku“, který však nebyl úspěšný.
Zájem jistebnické mládeže o hokej však byl stále velký a mnoho
jistebnických hráčů posilovalo okolní oddíly ve Vítkovicích, Studénce i jinde. To
vyústilo v roce 1963 k založení oddílu ledního hokeje při TJ Sokol a registraci
prvního družstva dospělých do okresní soutěže. Iniciátory této aktivity byli Jiří
Halata a Vlastimil Šugárek.
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Družstvo tvořili tito hráči: M. Besta, F. a J. Nitkovi, V. Říčný, J. Šichor, L.
Štandl, J. Kovalčík, V. Kunz, O. Tomeček, J. Sýkora, Š. Vijačka, M. Vijačka, J. Pisch, J.
Halata, V. Šugárek, A. Reček, L. Hykl, J. Ficek, J. Krejčí, bratři František, Milan a
Miroslav Srokovi.
Na jaře roku 1964 se výbor TJ rozhodl zahájit výstavbu kluziště
s parametry umožňujícími soutěžní hru, a to na volné ploše sousedící
s fotbalovým hřištěm. S vlastními pracemi bylo započato v červnu vybagrováním
a srovnáním plochy kluziště, položením provizorní vodovodní přípojky a
zapojením provizorního osvětlení. Led se však v období zimy 1964-65 udělat
nepodařilo.
Nelze se však nezmínit o mimořádném úsilí a obětavosti řady sportovců
na této stavbě, v roce 1964 bylo odpracováno, samozřejmě zadarmo, 1300
hodin. V roce 1965 práce pokračovaly propojením kluziště se šatnami,
výstavbou nízkých mantinelů, stavbou definitivního osvětlení (slouží dodnes) a
přípojky vody. Toto úsilí bylo korunováno úspěchem a v zimě 1965-66 bylo
hřiště plně využíváno k sehrávání mistrovských zápasů a rovněž pro bruslení
našich občanů. V roce 1967 pak byly nízké mantinely nahrazeny předpisovými,
byla instalována soutěžní časomíra a hřiště tak mělo všechny podmínky pro
mistrovské zápasy.
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Duší i motorem této tříleté usilovné práce byl Vlastík Šugárek, pro kterého
se v té době stavba kluziště stala smyslem života. Bylo to období největšího
rozmachu ledního hokeje u nás, kdy soutěží se zúčastňovala družstva mužů,
dorostu i žáků.
Bohužel však v druhé polovině sedmdesátých se zimy změnily natolik, že
přes veškeré úsilí, mnohahodinová noční stříkání apod., nebylo možno led na
delší dobu v obstojném stavu udržet a tak se bruslení v Jistebníku opět
přestěhovalo na rybníky. Mantinely byly pak demontovány a hřiště začalo být
používáno jako tréninkové pro kopanou.
Zájem o hokej zůstal v Jistebníku i po ztrátě pracně vybudovaného
kluziště, soutěžní hokej se však zcela přenesl na umělý led.
O této etapě jistě může informovat někdo ze současných účastníků.
(Sestaveno z podkladů Jiřího Bruzka)

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/výbor SDH/

Něco málo z činnosti SDH …
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku se řídí plánem činnosti a rovněž
pokyny vyššího orgánu. Naši funkcionáři i členové se zúčastňovali školení a
výcviků pro ně pořádaných.
Sbor především klade důraz na dodržování předpisů a úkolů v rámci
prevence a předcházení požárům. Rovněž se zabývá kulturní činností, výcvikem
a výchovou mladé generace.
V letošním roce byla opět vyhlášena soutěž MSL - MH (Moravskoslezská
liga – mladých hasičů). Náš sbor do této soutěže přihlásil družstvo mladších žáků
A. Tento kolektiv svou dovedností a pílí se probojoval na stupně vítězů, kde
obsadil metu nejvyšší – 1. místo – a stal se vítězy MSL – MH. Naše kulturní
místnost v hasičské zbrojnici se v průběhu roku doplnila mnoha hezkými
poháry, medailemi a diplomy.
Celkové výsledky sportovní sezóny mladých hasičů 2014 :
Mladší žáci Jistebník A
Závod

Levý proud

Pravý proud

Umístění

Lučina

14,14 s

14,46 s

1
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Nová Ves

14,461 s

14,381 s

1

Klimkovice

13,489 s

13,382 s

1

Michálkovice

14,830 s

14,696 s

1

Příbor

13,73 s

14,73 s

1

Krmelín

14,151 s

13,303 s

1

Stará Bělá

15,487 s

15,487 s

1

Mořkov

14,35 s

14,12 s

3

Fryčovice

13,538 s

14,146 s

1

Trojanovice

13,352 s

13,127 s

1

Petřvaldík

13,403 s

13,475 s

1

Nýdek

14,49 s

14,25 s

2

Paskov

14,494 s

14,131 s

1

Lubno

14,042 s

14,093 s

3

Jistebník

13,222 s

13,937 s

1

Ostravice

13,333 s

13,937 s

2

Trojanovice

19,300 s

19,667 s

4

Řepiště

14,01 s

14,28 s

3

Oprechtice

14,179 s

14,989 s

4

Ostravice

12,368 s

12,346 s

1

Frýdlant n.O.

14,279 s

15,168 s

3

Oprechtice noční

N

N

N

Petřvald

13,31 s

13,69 s

2

Klimkovice noční

14,623 s

14,739 s

1

Proskovice

14,148 s

13,452 s

1

Vyšní Lhoty noční

14,614 s

15,327 s

2

Brušperk

14,8796 s

15,399 s

4

Bruzovice

14,15 s

14,23 s

4

Michálkovice

13,75 s

13,75 s

1

Kunčice p. O.

14,226 s

14,989 s

2
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Mladší žáci Jistebník B
Závod

Levý proud

Pravý proud

Umístění

Klimkovice

21,885 s

23,565 s

5

Michálkovice

48,65 s

50,47 s

6

Příbor

20,04 s

18,52 s

6

Krmelín

32,515 s

31,981 s

19

Stará Bělá

24,158 s

24,158 s

2

Nýdek

26,06 s

24,78 s

17

Paskov

18,655 s

19,479 s

4

Lubno

18,264 s

18,134 s

6

Jistebník

18,115 s

18,619 s

8

Řepiště

20,98 s

21,78 s

18

Ostravice

20,395 s

16,150 s

10

Frýdlant n. O.

17,634 s

19,833 s

8

Klimkovice noční

20,953 s

20,135 s

2

Proskovice

15,572 s

15,732 s

2

Bruzovice

16,25 s

17,20 s

8

Brušperk

28,520 s

27,131 s

17

Michálkovice

15,76 s

15,76 s

2

16,548 s

17,833 s

4

Kunčice p. O.

Všem soutěžícím blahopřejeme - mladým hasičům, ženám i mužům - a
přejeme hodně dalších úspěchů. Poděkování patří také vedoucím družstev a
všem, kteří jim pomáhají a věnují své osobní volno, neboť tato činnost je
opravdu velice náročná.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem
příznivcům z řad sponzorů, přátel, občanů a členů za projevenou celoroční
přízeň, dary a spolupráci. Tím vším jste nám pomohli uskutečnit akce pořádané
v roce 2014.
V závěru roku Vám všem jistebničtí hasiči přejí radostné a spokojené
prožití vánočních svátků, v roce 2015 pevné zdraví, hodně štěstí a pohody
v rodinném i osobním životě.
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JEDNOTKA SDH JISTEBNÍK V ROCE 2014

/Tomáš Vykydal/

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Jistebník vyjela v roce 2014, ke
dni 23. října 2014, k 27 událostem, při nichž provedla více než 64 různých typů
zásahů. I letos se celému Moravskoslezskému kraji nevyhnul silný vítr či
bleskové povodně. Bohužel nejvíce zasáhly naši obec právě tyto přírodní jevy a
napáchaly nemalé škody obyvatelům na jejich majetku, včetně majetku
obecního. Jednotka pomáhala i ve vedlejších obcích, kde dle poplachového plánu
vyjíždí.
Už začátkem roku byla naše jednotka vyslána k protlaku kanálu. Hned
v dalším měsíci jednotka spolupracovala s profesionální jednotkou a záchrannou
službou na transportu pacienta do vozidla ZZS. O týden později, už v měsíci
březnu byla v dopoledních hodinách jednotka vyslána ke kontrole údajného
požáru na poli, naštěstí se jednalo o planý poplach.
V měsíci dubnu jsme zasahovali ve vedlejší obci Bravantice, kdy na silnici
č. 647 spojující Bravantice a Klimkovice, došlo k ohrožení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu - na silnici se objevily kozy. Jednotka provedla,
spolu s profesionály ze stanice Bílovec, jejich odchyt a přetažení na parkoviště,
kde si pro ně přijel majitel. V daném měsíci ještě jednotka zasahovala u spadlé
části stromu na silnici směrem na Košatku. Dne 15. 5. 2014 jednotka zasahovala
hned u 3 událostí spojené s větrnou smrští. Dopoledne jednotka vyjela na
pomoc, spolu se stanicí Bílovec, na utrženou střechu. Jednotky po celou dobu
zasahovaly ve výšce a za silného větru, kde provizorně přichytily strženou část
střechy. Zanedlouho poté vyjeli ke stromu přes silnici směrem na Studénku. Ve
večerních hodinách jednotka řešila další událost, kdy došlo ke zřícení stromu na
rodinný dům. Na místo byli také vysláni kolegové z dobrovolné jednotky Bílovec
a později i profesionálové ze stejného města, kteří toho času zasahovali u jiné
události. Celý zásah znesnadňovaly silné poryvy větru spolu s deštěm. Jednotky
po 2 hodinách odstranili statný strom z rodinného domu a vrátili se na své
základny. Jenže to nebylo vše v měsíci květnu. Týden na to opět místní hasiči
vyjeli k popadaným stromům na hráz rybníka Bezruč.
Dne 26. 5. 2014 v odpoledních hodinách zasáhly naší obec bleskové
povodně. Vlivem silného deště došlo k zatopení velké části obce vodou, kdy
místní potok doslova nestíhal. Došlo k vytvoření lagun na komunikacích a
zatopení domů a majetku, jak občanů, tak obce. Do terénu byla vyslána naše
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jednotka oběma vozidly, na pomoc přispěchali kolegové z Bílovce rovněž se
dvěma vozidly a profesionálové z Ostravy – Hrabůvky, z důvodu vytížení stanice
Bílovec na jiných událostech v okrese. Jednotky monitorovaly zasaženou část
obce, zda není nikdo ohrožen na životě, určily priority a po opadnutí vody se
pustily do likvidace bleskové povodně. Hasiči vyčerpali řadu domů, garáží,
zahrad či studní, pomáhali vynášet zasažené věci, spolupracovali s vedením
obce a po odvrácení největších rizik se v časných ranních hodinách vrátily na své
základny. Po krátkém odpočinku se druhý den ráno jednotka opět pustila do
likvidačních prací v počtu 12 hasičů se dvěma vozidly. Likvidace této bleskové
povodně skončila až 29. 5. 2014 v odpoledních hodinách, kdy pomáhala Správě a
údržbě silnic čistit komunikaci od nánosů bahna jak v Jistebníku, tak v obci
Bravantice. Za tuto dobu zasahovala naše jednotka u více než 50 zásahů, které
byly zařazeny do 8 událostí.

Blesková povodeň 26.5.2014 v Jistebníku

Po uklidnění situace v obci, pomáhala jednotka se zajištěním části úseku
jistebnického půlmaratónu. V měsíci červenci jednotka vyjela opět k popadaným
stromům a to celkem třikrát. Rovněž pomáhala opět na silnici č. 647 v obci
Bravantice na likvidaci vyteklého oleje, pomocí sorbentu, na komunikaci v úseku
cca 500 m. I v měsíci srpnu hasiči nezaháleli a vyjeli hned k 5 událostem. Jednalo
se o záchranu kočičky ze stromu, kdy spolupracovali se stanicí Bílovec na řešení
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této události, pomocí lezecké techniky. Další 3 události byly řešeny motorovou
pilou, kdy došlo opět k pádu stromů na komunikaci a v jednom případě i
k obklíčení automobilu popadanými stromy. Na pokyn starosty obce se rovněž
chystaly pytle s pískem po silnějším dešti a byly preventivně rozvezeny do
kritických míst. Poslední událostí byl požár trávy, při kterém hořela plocha 30 x
30 m. Jednotka požár zlikvidovala ve spolupráci s „ profi“ jednotkou z Bílovce.
V loňském roce výjezdová jednotka dosáhla na mimořádnou krajskou
dotaci v řádech desítek tisíc korun, která opět přispěla ke zvýšení
akceschopnosti, řešení mimořádných událostí a samozřejmě k ochraně životů
našich občanů. Mimo jiné bylo zakoupeno motorové čerpadlo, které se hned
osvědčilo při povodních. Kraj nám rovněž daroval 4 ks dýchacích přístrojů
srovnatelných s profesionální jednotkou. Dále byly zakoupeny osobní ochranné
pomůcky pro hasiče, které zvýší komfort při různých typech událostí. Jednotka
rovněž nezahálela v povinném školení, kde jsou neustále zvyšovány nároky na
všechny hasiče, co se týče, jak odborné, tak fyzické zdatnosti. V letošním roce nás
ještě čeká povinné taktické cvičení ve spolupráci se stanicí Bílovec, kdy tématem
budou zasypané, zavalené osoby.
Tímto bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové jednotky, počínaje
velitelem, strojníky a samozřejmě hasiči konče, za profesionální přístup při
řešení mimořádných událostí, především při řešení bleskových povodní, kdy si
řada z nás sáhla až na dno svých sil. Hodně z nás ani nevědělo, jak to vypadá
v našich domovech, či jak moc velké škody vznikly povodní na našem majetku,
přesto členové pomáhali ostatním občanům a obci Jistebník. Poděkování rovněž
patří zastupitelům obce pod vedením starosty za vyslovenou důvěru a pomoc při
řešení mimořádných událostí. I přesto je pořád co zlepšovat a zdokonalovat. Pro
občany jsme tady stále připraveni, ovšem ne vždy při větších zásazích můžeme
být všude, neboť vše má nějaké postupy či řešení... a vždy má přednost záchrana
životů před vším ostatním.

HC JISTEBNÍK CARPS

/Tomáš Vykydal/

Po loňském hokejovém turnaji nazvaném Hockey Games, který se konal
v dalekém Klášterci nad Ohří, jsme se rozhodli, že se i letos tohoto turnaje
zúčastníme. Mezinárodní amatérský hokejový turnaj se v tomto roce konal pro
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nás v blízkém Hodoníně. Přípravy, ladění sestavy a zařizování ubytování začalo
už někdy začátkem května.
Den D je tady, a proto se 28. srpna vydáváme na turnaj v této sestavě:
Dostál, Makový, Pek Tomáš a Miroslav, Bruzek, Tyleček, Prnka Jan a Tomáš,
Kučera Aleš, Sládeček a Vykydal. Cestujeme jako vždy vlakem a brzo jsme
v Hodoníně, kde zabereme šatnu na místním stadionu, přivítáme se s kamarády
z turnaje a jdeme se ubytovat. Prohlídneme si krásné město Hodonín a jdeme
brzo spát. Ráno nás čeká zápas.
Hned na úvod turnaje nás čeká velice silný tým Popula z dalekého Finska.
Oba týmy začínají velice opatrně a na výsledku je to znát. Chvílemi bojujeme
s novými rozměry hřiště, a to krátkým středním pásmem. To už ale do brejku
vysílá Bruzek Vykydala a ten v samostatném úniku zakončuje bekhendovou
kličkou (1:0). Pokračuje opatrná hra, přerušená naším oslabením, kdy se držíme
zuby nehty. Posledních 5 minut se hraje ve vysokém tempu a výsledkem je pro
nás uklidňující gól, který po střele Tomáše Peka od modré čáry tečuje za záda
bezmocného brankáře druhý Tomáš, Vykydal (2:0). Místo uklidnění přichází
opět naše oslabení, čas ubíhá pomalu a přichází soupeřovo snížení (2:1).
Posledních 30 sekund se snažíme držet puk co nejdále od naší branky. Vše vyšlo
a tým Jistebníku vyhrává svůj první zápas na turnaji 2:1.
Druhý zápas probíhá v odpoledních hodinách, podpořený naší dopolední
výhrou. Čeká nás tým Humenného ze Slovenska. A po hezky předvedené a
bojovné hře náš tým vítězí 7:0 - po brankách Makového, Vykydala, Tylečka,
Kučery, Sládečka, Prnky Tomáše a Peka Miroslava. S prvním dnem na turnaji
můžeme být nadmíru spokojeni. 1. místo v tabulce a nálada v kabině je toho jen
důkazem.
Druhý turnajový den nás čeká tím pádem boj o konečné 3. místo s týmem
Samoa, což by znamenalo pro náš klub veliký úspěch. Bohužel odhodlání je
vysoké, ale druhý den nám nevychází skoro nic a soupeř nás jednoduše
přebruslí. Jiskřičkou naděje je snížení Vykydalem na 1:3 po přihrávce Sládečka,
ale už máme málo času, odvoláváme brankáře a inkasujeme gól v poslední
sekundě. Konečný stav 1:4 a pro nás celkové 4. místo z 12 týmů na
mezinárodně obsazeném turnaji. Na večerním ukončení turnaje získáváme
pohár, pro mnohé jsme překvapením a už se těšíme na další ročník tohoto
turnaje.
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Hned po turnaji nám začala i 3. sezóna v AHL ve Studénce. Zatím se nám
nedaří, jak vinou zranění, tak i díky pracovnímu vytížení našich tahounů. Ale
určitě se nevzdáváme a nadále bojujeme s touto nepřízní osudu.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem hráčům HC Jistebník za velkou
snahu udržet i nadále hokejový tým v naší vesnici, našim fanouškům a
fanynkám, vedení klubu. Dále starostovi a vedení obce za finanční pomoc, která
je pro existenci klubu nezištná. Při dnešních cenách výstroje pro tento sport,
cenách ledové plochy, času pro trénink a samotné zápasy, tak jsme velice rádi, že
se i nadále můžeme věnovat tomuto koníčku, který nás naplňuje. Snažíme se do
týmu postupně zapracovávat mladší hráče, ovšem držíme se svého kréda, že
tento tým bude složen z ryze jistebnických hráčů.

POZVÁNKA - VÁNOCE NA LEDĚ S CARPS

/Jan Prnka/

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

24. 12. 2014
9:00 - 10:15
Zimní stadión Studénka
Zdarma
HC Jistebník carps

Přijďte si opět po roce zabruslit na Vánoce
a vezměte svou rodinu, přátele a známé. Navíc jedna třetina kluziště bude
oddělena, kde bude hokejový brankář s nachystanými puky. Takže si můžete
zkusit vystřelit nebo jen ukázat před ostatními nějakou kličku na brankáře. Tak
ať jste dospělý, teenager, začínající bruslař nebo fanynka hokeje, tak si určitě
nezapomeňte vzít hokejku. Pro všechny účastníky bude zajištěn teplý čaj na
zahřátí, pro ty nejmenší nějaká sladká maličkost a pro dospělé něco z letošní
pálenice.
Tradiční vánoční hokejové utkání STAŘÍ vs. MLADÍ
KDY:
ČAS:
KDE:

24. 12. 2014
10:30 - 12:00
Zimní stadión Studénka
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Po jistebnickém veřejném bruslení se přijďte podívat na tradiční hokejový
zápas jistebnických hráčů a podpořit svůj tým, kde hrají vaši známí a kamarádi
z vesnice. Na tribunách určitě potkáte mnoho přátel a známých, takže přijďte
nasát sváteční hokejovou atmosféru.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci
listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Mária
Josef
Anna
Marie

Křížanová
Vágner
Mikošková
Bílková
*
*
*
František Uhl
Věra
Mariašová
Anna
Neuvirtová
Štěpán
Vijačka
Jolana
Olbrichová
Josef
Münster
Miroslav Konupčík

*

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

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

/Ludmila Veselá/

Nádraží vs. Vesnice
Tělovýchovná jednota Jistebník si Vás dovoluje pozvat na tradiční fotbalové utkání
mezi NÁDRAŽÍM a VESNICÍ, které se bude konat v sobotu 15.11.2014 na hřišti TJ
Jistebník. Zúčastnit se může každý bývalý i stávající hráč či nadšenec fotbalu nad 18
let (přijít mohou i 16-ti a 17-ti letí fotbalisté, kteří v případě malého množství hráčů
kádr doplní). Sraz na utkání je ve 13:30 hod, následný výkop pak ve 14:00 hod.
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PŘIHLÁŠKA:
Prosíme všechny zájemce (nad 18 let), aby svou účast potvrdili e-mailem na
níže uvedené adresy nebo vyplněním hráčského archu, který najdete v Hospůdce na
hřišti (bude k dispozici od pátku 7.11.2014). Seznam hráčů za Nádraží spravuje Jirka
Veselý ml. (jirves@seznam.cz), seznam hráčů za Vesnici Jirka Vitoch
(J.Vitoch@seznam.cz).
Občerstvení na hřišti ZAJIŠTĚNO (bude otevřena "Hospůdka na hřišti").
DRESY pro obě mužstva ZAJIŠTĚNY - doneste si však s sebou kopačky, chrániče,
pro jistotu veškeré oblečení na hru - je možné, že nás bude více, takže si budeme
mezi s sebou půjčovat pouze vršky!!! Dále si nezapomeňte vzít nějakou teplou zimní
bundu, popřípadě deku na lavičku !!!
KONÁ SE za každého počasí .... v případě zimy zajistíme svařák :D :D :D
Více zde: http://jistebnik-akce.webnode.cz/news/nadrazi-vs-vesnice-/
Svatomartinský koncert & taneční zábava
Amatérské sdružení hudebníků - dechový orchestr mladých Jistebník

Vás zve na již tradiční koncert a taneční zábavu, která se bude konat v sobotu 15.
listopadu 2014 v kulturním domě v Jistebníku; po koncertu Amatérské sdružení
hudebníků - dechový orchestr mladých Jistebník bude následovat taneční zábava
s Gangsters of Swing Orchestra . Zábava bude začínat okolo 18:00 hod a bude
pokračovat do pozdních nočních hodin.
Po celou dobu můžete ochutnávat a kupovat mladá vína z vinotéky U Francka
p. Františka Horsáka z Polanky nad Odrou. Těšíme se na Vás!
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http://www.hudba-jistebnik.cz/
http://www.goso.cz/
http://www.horsak.eu/
Více zde: http://jistebnik-akce.webnode.cz/news/svatomartinsky-koncert-tanecni-zabava/

Strašidelné čtení
V pátek 21. 11. 2014 proběhne v 18:00 hod. v jistebnické knihovně (na
obecním úřadě) "Strašidelné čtení" pro děti. Po přečtení strašidelné pohádky si rodiče
můžou půjčit knihy k předčítání, uvaříme si čaj a budeme navlékat korálky a zpívat s
paní Myškovou a keyboardem. Jste srdečně zváni.
Myslivecký večírek
V sobotu dne 22. 11. 2014 se uskuteční na Myslivně "Myslivecký večírek".
Bude vstupenková tombola, cena je 250 Kč. Ženy dostanou při příchodu kytičku.
Poté bude normální tombola, také se budou házet šipky a hrát budeme o divočáka.
Více informací Vám poskytne za pořadatele Martin Šajna.
Rozsvícení vánočního stromu obce
Srdečně Vás zveme na každoroční "Rozsvícení vánočního stromu obce", které
se uskuteční v pátek 28.11.2014 na návsi Jistebnických zpěváčků a v Kulturním
domě v Jistebníku.

Na místě Vám zahrají příjemnou vánoční hudbu muzikanti z ASH-DOM
Jistebník. Bude zde panovat překrásná vánoční atmosféra doplněna vánoční
výstavkou dětí ZŠ TGM Jistebník. Výborný svařák zaručen.
Více zde: http://jistebnik-akce.webnode.cz/news/rozsviceni-vanocniho-stromu-obce/
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Adventní koncert
Kulturní komise při Obecním úřadu Jistebník si Vás dovoluje pozvat na již 3.
"Adventní koncert", který proběhne v sále kulturního domu v neděli 07. 12. 2014
v 17:00 hodin. Těšit se můžete na vystoupení Ladislava Mariáše ml. (violoncello),
Hanu Veselou (zpěv) a hosty. Srdečně zvou pořadatelé.
Muzikantský ples
Srdečně Vás všechny zveme na
3. Muzikantský ples, který proběhne v pátek
16. 1. 2015 v kulturním domě v Jistebníku!

Sportovní ples
Tělovýchovná jednota Jistebník si Vás dovoluje pozvat na každoroční
SPORTOVNÍ PLES, který se bude konat v pátek 23.01.2015 od 19:30 hod. ve
všech prostorách KD Jistebník.
VSTUPNÉ: 100,- Kč (členové TJ, kteří zaplatili členské příspěvky - sleva 50%)
VSTUPNÉ je slosovatelné!!!
HUDBA:
Horní sál - "The Visitors" (ABBA revival)
Vinárna - Jirka Veselý ml.
PROGRAM:
- vystoupení revivalové taneční skupiny ABBA revival včetně dobových kostýmů.
Zahrají Vám ty nejznámější hity v disco verzích (http://www.abba-visitors.net/)
VYHLÁŠENÍ:
- nejlepší fotbalista roku (kategorie MUŽ, DOROST, ŽÁK)
Dále na Vás čeká velmi bohatá tombola, včetně kvalitního jídla a pití ........
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Vaši pořadatelé.
Více zde: http://jistebnik-akce.webnode.cz/news/sportovni-ples/
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Múziáda
Kulturní komise při Obecním úřadu Jistebník se rozhodla uspořádat

MÚZIÁDU (v pořadí již 3.)
(vystoupení talentovaných mladých lidí z obce Jistebník v oboru - zpěv, hra na
nástroj, tanec, balet, aerobik, recitace, mažoretky, imitace herců, žonglování,
kreslení, apod.), která se bude konat 25. dubna 2015 v kulturním domě v
Jistebníku.
Nejde o soutěž, ale o přehlídku dovedností mladých talentů naší obce.
Účinkovat můžete ve více oborech (např. zpěv, nástroj, recitace, tanec, imitace,
apod.), a to buďto sólově a nebo i ve skupině (není podmínkou, aby skupina byla
tvořena jen jistebnickými talenty). Ohlašujeme to s takovýmto předstihem
proto, aby se případní účinkující mohli dostatečně na tuto akci připravit.
Věříme, že Múziáda osloví děti a mladé talenty od 5-ti do 30-ti let a umožní jim
ukázat, co v nich dřímá. Myslíme si, že podobných akcí je v okolí stále málo,
proto si ji určitě nenechte ujít.
Více informací (včetně přihlášky na akci) v příštím Jistebnickém zpravodaji.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, HZS MSK územní odbor Nový Jičín/
Topení a komíny
Nastává podzim a s ním přichází i nová topná sezóna. Každý majitel
komína by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů
zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a
to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest
musí provádět a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu
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při každé stavební úpravě komína
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
• po komínovém požáru
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, který je zároveň:
•
revizním technikem komínů,
•
specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
nebo
•
revizním technikem spalinových cest.
•

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení,
zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a
kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest
jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čisticí práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny
v tabulce viz níže.
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Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné

Činnost

Celoroční
provoz

Sezonní
provoz

Kapalné

Plynné

3x

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu
výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v
komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo
písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné,
omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle,
odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu
spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič
určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se
tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
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hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na
půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ
Jan Fárek – Jistebník
Opravy, čištění, zabezpečení, zálohy dat, poradenství.
Tvorba a správa WWW stránek, webhosting, grafické práce (vizitky aj.)
vč. zprostředkování tisku.
www.servis-jistebnik.cz / tel.: 722 300 912
!!! Nová služba: www.onlinedisk.cz !!!
Zavolejte a přijedu za Vámi.
Volejte Po-Pá: 9:00 - 16:00
25

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 . . .
• Vážení spoluobčané.
V budově našeho obecního úřadu je nově nainstalována hydraulická plošina,
aby se všichni dostali bez problémů k lékaři a ke všem službám, které jsou
umístěny v 1. patře této budovy. Vzhledem k tomu, že se nejedná o klasický
výtah, ale o hydraulickou plošinu, uvádím níže stručný návod k použití.
Doufám, že Vám poslouží k Vaší spokojenosti.
Josef Voral – starosta obce
* Pro odblokování dveří,nebo přivolání plošiny chvíli přidržte tlačítko !!!
(rozsvítí se červeně)
* Pro jízdu zmáčkněte a držte tlačítko „0“ nebo „1“
dokud se plošina nezastaví !!!
• Oznamujeme, že ve zpravodaji uvádíme blahopřání jubilantům k jubileím: 60, 70,
75, 80, 85, 90 a dále každoročně. Občané, kteří si nepřejí, aby byli mezi jubilanty
uváděni, mohou toto oznámit v předstihu v kanceláři obecního úřadu nebo
telefonicky
556 418 066. Rádi Vám vyhovíme.
• Obracíme se s prosbou na občany, aby v době, kdy bude třeba odhrnovat sníh,
neparkovali na obecních komunikacích – odhrnutí sněhu by nebylo možné.
• Poslední úřední den na Obecním úřadu Jistebník v letošním roce bude
pondělí 22. prosince: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin.
V roce 2015 začínáme úřadovat v pondělí 5. ledna.
• Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2015.
Písemné příspěvky odevzdávejte do STŘEDY 7. 1. 2015.

_________________________________________________________
*Vydává OÚ Jistebník zdarma 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.

*Jistebnický zpravodaj v roce 2014 připravovali:
Redakční rada: L.Veselá, A.Myšková, D.Lövyová.
Počítačová sazba: OÚ Jistebník
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