Září – říjen / 2014

1

OHLÉDNUTÍ ZA VOLEBNÍM OBDOBÍM

.

Vážení spoluobčané,
čtvrtý rok volebního období 2010 – 2014 končí. Dovolte nám tedy
shrnout a sdělit Vám úkoly a práci, která je za námi, anebo v rozpracování.
Sami posuďte ve zjednodušené zprávě, zda jsme učinili dost pro naši obec a
tím pro nás všechny.
Rok 2011:
Dokončena poslední etapa výměny oken ZŠ TGM Jistebník
Bylo dokončeno sousoší Jistebnických zpěváčků a nainstalováno na
stejnojmenné návsi - jeho autorem je akademický sochař pan Miroslav
Rybička
Dokončeny práce na nových chodnících na hřbitově, včetně vstupní
brány
Dokončen územní plán naší obce
Zahájena rekonstrukce OÚ, včetně změny vytápění
Byly opraveny 4 místní komunikace za téměř 1 mil. korun
Zhotovili jsme parkovací plochu u ZŠ TGM
Z rezerv byl opraven havarijní stav čtyř kanalizačních šachtic, včetně
části kanalizace
Provedena druhá platba za nové hasičské vozidlo – 1,5 mil. Kč (1,1mil.
Kč v r. 2010)
Dokončen projekt kanalizace a čističky odpadních vod (cena 1,2 mil. Kč
– hrazeno z dotace). Jen pro úplnost uvádíme, že náklady na tuto akci
budou přes 230 mil. Kč. Při současných dotačních titulech by se obec
musela zadlužit částkou asi 50 mil. Kč.
Z těchto peněz nelze hradit opravy komunikací v celé šíři, což přináší
další náklady navíc. A to nemluvíme o tom, jak bude vypadat celá obec
a že všichni budeme platit vodné a ještě stočné, to znamená dvakrát
více než dnes. Prostě v současné době je to nerealizovatelný projekt.
Navíc ještě provádíme pravidelné laboratorní rozbory vypouštěných
odpadních vod do Lužního potoka, které jsou vyhovující.
Rok 2012:
Dokončena etapa výměny dveří na ZŠ TGM
Provedena obnova hracích prvků v MŠ
Otevřena další třída MŠ pro 20 dětí, a to v budově ZŠ TGM
Opravena střecha na budově hasičské zbrojnice
Provedena výměna starých rozvaděčů veřejného osvětlení za nové
Zahajena generální oprava a přemístění el. rozvaděčů v kult. domě
Provedena poslední platba za nové hasičské vozidlo – 1,5 mil. Kč.
Celková cena nového hasičského zásahového vozidla je 6,1 mil. Kč.
Doufám, že nám všem to bude ku prospěchu.
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Postaven psí kotec pro neustále se množící případy opuštěných,
zatoulaných a bohužel i vyhozených psů (tato lidská bezohlednost stojí
naši obec nemalé finanční prostředky).
Rok 2013:
Provedena kompletní výměna oken a dveří ve smuteční síni
Provedena stavba parkovací plochy u MŠ (i na kontejnery), včetně
asfaltového povrchu
Provedena generální oprava vinárny v KD
Dokončena kompletní oprava a přemístění el. rozvaděčů v kult. domě
(nyní jsou nové)
Opraveny další komunikace a kanalizace
Byla provedena oprava a obnova hracích prvků dětských hřišť –
včetně revizí
Dovybavení kamerového systému obce
Vybavení hasičské zbrojnice bezpečnostním systémem a
bezpečnostními fóliemi oken a zřízení kanceláře pro hasiče
Vybudována dopadová plocha kolem herních prvků v MŠ
Dovybavena odloučená třída MŠ
Zhotoven projekt pro bezbariérový přístup do 1. patra OÚ
Rozšířeno veřejné osvětlení v dalších třech ulicích naší obce
Rok 2014:
V KD bylo nainstalováno audiovizuální zařízení, včetně promítacího
plátna – lze zde nyní promítat různé záznamy, prezentace, filmy i např.
propagační materiály, včetně zvuku. Lze již také pořizovat zvukové
záznamy z různých jednání a v nejbližší době i z jednání zastupitelstva
Provedena výměna plynových kotlů v kult. domě a v bytě na hasičské
zbrojnici
Vybudováno nové parkoviště za kostelem pro návštěvníky hřbitova
Probíhají opravy komunikací a kanalizací
Provedena byla také rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu na
Fibichu
Hotova je i oprava a prodloužení kanalizace na Horní dvůr
Provedena kompletní výměna oken na OÚ
Byly provedeny opravy po záplavách. Škodu na obecním majetku,
která činila téměř ¾ mil. Kč nám uhradila pojišťovna díky tomu, že
máme náš majetek pojištěn.
Začínají práce na zřízení hydraulického výtahu do 1. patra OÚ pro
seniory, invalidní spoluobčany, ale také pro maminky s kočárky.
Hotovi budeme ještě letos.
Byla provedena generální oprava skateparku pro mládež
Ještě letos bude hotova další část chodníku za cca 1 mil. korun.
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Vážení spoluobčané, tento výčet naší činnosti je jen tzv. v kostce. Do
zpravodaje nelze vypsat vše, s čím se naše obec potýkala. Jsou věci, které si
zaslouží více pozornosti a jiné méně. O běžné údržbě chodu obce ani
nemluvě. K povšechnému informování slouží 1x za tři měsíce jednání
zastupitelstva obce, které je každému přístupné.
Nemůžeme nevzpomenout, že jsme spolu se Sdružením místních
samospráv přímo v protestech v Praze vybojovali pro obce daňovou
spravedlnost, která přináší do rozpočtů všech obcí nemalé finanční
prostředky. V našem případě by to mělo být asi 2,5 mil. Kč. Jsme také rádi, že
jsme se připojili k peticím za zachování pošt na malých obcích a zachování
matrik tamtéž. Zde si dovolíme podotknout, že bez pošty a matriky bychom
byli zcela odkázáni na vyřizování ve městech.
Jsme rádi, že se nám podařilo vybudovat za akátovou alejí remíz o
rozloze téměř 9 tisíc m2. Slouží jako azyl pro volně žijící zvěř. Asi od příštího
roku již bude bez oplocenky a bude tudíž přístupný i pro větší zvěř.
Rovněž máme radost, že v naší obci fungují spolky a sdružení, které
organizují mnoho našich občanů a hlavně mládeže. Na jejich činnost a
reprezentaci uvolňujeme ve srovnání s okolím, značné finanční prostředky.
Vyčíslení za čtyři roky vypadá takto:
rok 2011
2012
2013
2014
TJ Jistebník
150.000,180.000,230.000,250.000,-Kč
po celou sezónu provádí obec Jistebník údržbu trávníku v celém
areálu 2x týdně, což představuje za každý rok cca 300 tisíc korun.
Hasiči SDH
1.628.000,1.660.000,260.000,180.000,z toho 98 tis. dotace
Dech. orchestr
150.000,160.000,170.000,180.000,Jistebnická „13“
22.000,30.000,25.000,25.000,Mladí hokejisté
30.000,30.000,25.000,25.000,Chovatelé, zahrádkáři, včelaři, myslivci a rybáři po 7.000,- každý rok. Celkem
140.000,-Kč. Za celé toto volební období to dělá celkem 6.750.000,- Kč.
Pro úplnost je potřeba také uvést s jakými prostředky hospodařila
naše základní škola a mateřská škola.
rok 2011
2012
2013
2014
ZŠ TGM
1.200.000,1.300.000,1.341.000,1.300.000,-Kč
+262 tis. +66 tis. Kč – doplatek na mzdy
Vzhledem k velmi malému počtu dětí budeme letos ještě hodně doplácet.
MŠ
300.000,450.000,300.000,350.000,-Kč
Na celé naše hospodaření chodí samozřejmě kontroly různých
institucí. Samotný audit hospodaření nám dvakrát ročně provádí Krajský
úřad Ostrava. Snad Vás potěší, stejně jako nás, že je vždy bez závad.
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Na závěr nám dovolte vážení spoluobčané poděkovat všem, kteří
opravdu pomáhali tak, aby se nám všem dobře žilo kulturně-sportovně-i
zájmově. Děkujeme Radě obce Jistebník a zastupitelům za kontrolu, aby se
naše obec nezadlužila a byla finančně soběstačná.
Chceme touto cestou poděkovat také:
- Odstupujícím zastupitelům pánům Vlastimilu Němcovi a Ing. Michalu
Vöröšovi za aktivní přístup a vždy dobré rady
- Manželům Mgr. Ludmile a Ing. Jiřímu Veselým za založení nové akce, a
to Múziády k prezentaci nových talentů a paní Veselé také za přijetí
funkce v redakční radě Jistebnického zpravodaje
- Paní Daně Lövyové za vzorné vedení Jistebnického zpravodaje a
obecní kroniky
- Paní Miroslavě Zdražilové za přijetí vedení obecní kroniky
- Paní Jarmile Mariašové a Ladě Majerové za loutkové divadlo
- Paní Janě Majerové za vzorné vedení obecní knihovny
- Manželům Mgr. Aleně a Janu Lipinovým za vtipný nápad při založení
„Galerijní ulice“. Možná, že je to nápad k zamyšlení, zapamatování a
hlavně bez nákladných výměn průkazů. Gratulujeme.
- Panu Martinu Ottovi za vznik Jistebnického půlmaratónu
- Panu Miroslavu Rybičkovi a Janu Vlčkovi za ochotu a vstřícnost při
estetickém dotváření naší obce
- Řediteli ZŠ TGM panu Jaromíru Sládečkovi a ředitelce MŠ paní Věře
Vaňkové za vždy vstřícná jednání o škole a školce
- Paní Ing. Petře Ondovčákové a Mgr. Aleně Myškové za zastupování
obce ve školské radě
- Paní Kateřině Moroňové za vtažení dětí a mládeže do dění v obci
prostřednictvím občanského sdružení „Donum“.
Vážíme si práce každého, kdo přiloží ruku k dílu a dělá něco
pozitivního pro lidi a tzv. „Nemlátí prázdnou slámu“, ať už v hospodě či jinde.
Děkujeme také našim novým mladým spoluobčanům –
novomanželům, kteří se rozhodli spojit své životy v naší krásné obřadní síni
a podpořili tak zachování obecní matriky. Málokomu dochází, o co bychom
zánikem matriky mohli přijít.
Dík patří také všem, kteří přišli s dobrým nápadem a radou, jakož i
všem, kteří si v naší obci postavili dům nebo jej staví. Rozhodli jste se být
s námi v „dobrém i zlém“ a dali jste nám tak najevo, že se Vám zde líbí.
Vážení spoluobčané i Vám všem nejmenovaným děkujeme za
trpělivost a pochopení toho, že „Všechno nejde hned“. Velmi si toho vážíme a
jsme rádi, že žijeme s Vámi.
Mgr. Šárka Storzerová
Josef Voral
místostarostka
starosta
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel/

Foto z 1. 9. 2014 – žáci 1. třídy.

Nový školní rok začíná.
Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 v naší ZŠ proběhlo
v pondělí 1. září, a to s počtem 108 žáků. Do lavic v první třídě zasedlo 13
prvňáčků.
Zahájení školního roku byli přítomni hosté. Z obecního úřadu pan
starosta Josef Voral a paní matrikářka Jarmila Hurníková, za SRPŠ to byla
paní Erika Čechovská. Tito nejdříve ve škole navštívili 1.třídu a dětem
předali drobné dárky. Poté hosté zavítali i mezi žáky ostatních ročníků.
K 1. září je škola organizovaná jako škola sedmitřídní s devíti ročníky.
Zřizovatel škole pro školní rok 2014/15 udělil dle školského zákona tzv.
výjimku z nejnižšího počtu žáků, což v praxi znamená, že doplácí finanční
prostředky v rámci neinvestičních výdajů na chod školy (na mzdy a zákonné
odvody z mezd), finanční prostředky, které jsou škole kráceny v rámci
státního rozpočtu.
Ve škole působí celkem 11 pedagogických pracovníků.
Součástí školy je školní družina. Žáci mají možnost docházet do ŠD
v rámci ranního provozu, tj. před vyučováním a v rámci odpoledního
provozu, tj. po ukončení vyučování.
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Z plánovaných mimoškolních aktivit v průběhu školního roku:
- sběrové odpoledne (sběr papíru) – první úplný říjnový týden
- dětský maškarní ples – 21. únor 2015,
- sběrové odpoledne (sběr papíru) – duben 2015,
- exkurze žáků 8. a 9. ročníku do Osvětimi – květen 2015
- letní sportovní olympiáda – květen 2015,
- dětský sportovní den – červen 2015.
První třídnické schůzky pro rodiče jsou plánovány na čtvrtek 25. září.
Ředitelství ZŠ tímto přeje všem žákům hodně štěstí, dosahování
dobrých výsledků ve vyučovacích hodinách, dosahování dobrých výsledků
v rámci soutěží, do kterých se v průběhu roku škola zapojí. Přejeme všem
žákům úspěšný školní rok 2014/15.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Věra Vaňková, ředitelka/

V pondělí 1.9.2014 byl zahájen nový školní rok. Děti přicházely do MŠ
odpočaté, opálené a plné nových zážitků z prázdnin. Ve dveřích vítaly děti
usměvavé paní učitelky. Děti se moc těšily na školku i na své kamarády.
Někteří se neviděli celé dva měsíce. Přivítali jsme mezi námi také nové,
nejmenší děti, které se teprve seznamují s neznámým prostředím a občas se
stává, že se jim v mateřské škole ještě tolik nelíbí. V našem školském zařízení
vytváříme takové podmínky, aby nové děti zvládly přechod do mateřské
školy, pokud možno, bez problémů. „ Maminky nebojte se, budeme se o Vaše
děti starat, co nejlépe.“
Na podzimní období jsme připravili pro děti pestrý program. V prvním
zářijovém týdnu proběhla seznamovací polodenní vycházka přes naši
vesnici. Od třetího zářijového týdne nabízíme pro zájemce plaveckou
školičku v Aqua Clubu Skalka v Ostravě Porubě. Pokud bude hezké babí léto,
chtěli bychom zrealizovat pro předškoláky polodenní výlet na hrad Starý
Jičín - s hledáním ztraceného pokladu. V první polovině října připravujeme
pro děti a rodiče tvořivé odpoledne s přírodninami. Z přinesených přírodnin
budeme vyrábět výrobky. V listopadu Vás pozveme do tělocvičny ZŠ na
„Cvičení rodičů s dětmi“. Naši mateřskou školu navštíví divadélko Leonka
s pohádkou „Jak se dráček vrátil“ a také se těšíme se na předvánoční
návštěvu Divadla loutek v Ostravě a pohádku „Štědrý den malého Jakuba“.
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V podzimním období připravujeme pro rodiče přednášku s pracovnicí
Pedagogicko psychologické poradny na téma „Školní zralost a odklad školní
docházky“. Spolupracujeme se Speciálně pedagogickým centrem pro děti
s vadami řeči z Ostravy- Zábřehu. V listopadu navštíví naši mateřskou školu
speciální pedagog z tohoto zařízení a se souhlasem rodičů vyšetří děti
vyžadující speciální péči.
Již v první polovině září budeme zjišťovat zájem rodičů o lyžařskou
školičku – máme objednaný termín na jarní prázdniny (březen) a zájem
rodičů o jarní kurz plavání (duben, květen v Bílovci). Nabízíme rodičům
keramický kroužek a kroužek anglického jazyka, které provozují v našich
prostorách soukromé agentury mimo provoz MŠ.
Doufáme, že se dětem budou připravované akce líbit. „ Nebojte se a
přijďte mezi nás.“
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy se těší na podzim plný zážitků.

Z ČINNOSTI CHOVATELSKÉHO KROUŽKU

/Martin Ondovčák/

Vážení spoluobčané
Opět uplynul rok a já bych se s vámi rád podělil o vyvrcholení práce
v našem chovatelském kroužku. Většina dětí se v něm připravuje na
vědomostní soutěž mladých chovatelů zakončenou národní olympiádou.
Poctivá několikaměsíční práce je poprvé prověřena okresním kolem.
To proběhlo počátkem května ve městě Příbor. Za naši obec se nakonec
plnohodnotně zúčastnili 3 mladí chovatelé - Tadeáš Spurný, Martina a Alice
Ondovčákovy. Všichni výše jmenovaní obsadili první místa ve svých
odbornostech a postoupili reprezentovat náš okres Nový Jičín do národního
kola, které se uskutečnilo na konci měsíce července v Táboře. Sám za sebe
mohu říci, že nás děti nezklamaly a můžeme na ně být po právu pyšní.
Tadeáš Spurný se umístil na sedmém místě v druhé věkové kategorii v oboru
kynologie. V této kategorii letos soutěžil poprvé a konkurence byla opravdu
velká. Alice Ondovčáková skončila na pátém místě v první věkové kategorii
v oboru exotické ptactvo. Opět nelehký obor, velice silně zastoupený a jako u
Tadeáše, bodové rozdíly byly minimální. Martina Ondovčáková se umístila
na prvním místě v druhé věkové kategorii v oboru ovce a kozy. Díky
vysokému bodovému ohodnocení byla nominována, aby reprezentovala
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mládežníky za českou republiku v mezinárodním kole ve Slovenské Nitře
19.- 22. 8. Tam skončila na hezkém druhém místě. Škoda jen, že už příští rok
nemůže soutěžit, protože čas je neúprosný a děti se stávají dospělými.
Rád bych se ještě trošku vrátil k naší národní olympiádě. Mládežníci
z okresu Nový Jičín obsadili v celkovém počtu 22 okresů konečnou pátou
příčku. Pokud uvážíme, že jsme tam měli pouze pět dětí, určitě se mnou
budete souhlasit, máme to u nás chytré mladé lidičky. Škoda jen, že je nás
stále méně a chovatelství se ocitá na periferii zájmů. Péče o domácí mazlíčky
vyžaduje každodenní chvilku času, zvířátko nevypneme jako počítač a v tom
je možná ten problém. Dost však nostalgie, všem výše uvedeným mladým
chovatelům blahopřeji. Příští rok bude celostátní kolo kousek od nás,
v Ostravě. Určitě vás opět spravím o úspěších i dalších dětí z naší obce.
Hezký konec léta přeje Martin Ondovčák předseda ústřední komise
pro práci s mládeži ČSCH okresu Nový Jičín

VH - PŮLMARATÓN 2014

/Martin Otto/

4. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu,
běhu na 10km a dětské sportovní olympiády 7. 6. 2014
Přípravě akce věnoval široký organizační tým pod hlavičkou o. s.
DONUM Jistebník za finanční, materiální či jiné podpory většinou místních
podnikatelů a spolků spoustu času a energie, proto po samotném závodu
panovaly velké rozpaky. Bohužel došlo k několika omylům při rozdělení čísel
dle jednotlivých závodů a kategorií a některé změřené časy patřily jiným
závodníkům. Pevně věřím, že se z nastalé situace poučíme a že se tento
zásadní problém nebude již nikdy opakovat. Howgh.
Pozitiva akce
- 105 běžících závodnic či závodníků z celé republiky – účastnický rekord
- 40 stanovišť na trati bylo obsazeno většinou Jistebničany, ale rovněž
lidmi z Bílovce, Ostravy a Polanky
- Více než 70 pořadatelů - dobrovolníků, kteří se podíleli na organizaci a
vzali akci za svou – bez Vás by to prostě nešlo, mockrát díky!!!
- Zajištění občerstvení všech závodníků a organizátorů
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Navázání kontaktu s Polančany - zapojení 3 dobrovolnic a 2
dobrovolníků - obsazení občerstvení u Dělňáku, jednoho stanoviště +
funkce konečníka – v naší hantýrce cyklisty, uzavírajícího startovní pole
Celodenní obsazení vstupu na hřiště se vstupným dobrovolným –
výtěžek věnován projektu ZTePilí muži na cestách
Poprvé finanční zajištění akce již před jejím zahájením
Oficiální zapojení obce Jistebník do Půlmaratonu – uhrazení faktury za
přítomnost profesionálního záchranného týmu, který zároveň prováděl
ukázky záchranných technik se simulací zranění + osobní dar starosty,
pana J. Vorala
Pan Josef Bučko a Eurovia – spolu s Obcí Jistebník naši TOP sponzoři
Loga všech našich sponzorů a podporovatelů najdete na www.vhpulmaraton.cz –všem děkujeme a věříme, že nám zachováte přízeň i
v budoucích letech☺
Vstup lidí kolem Galerijní ulice do našeho projektu, mj. zhotovení
velkoplošné fotografie ze závodu a její umístění na budově šaten v
areálu TJ
Hasiči Jistebník –100% spolehlivost se zajištěním přeběhů hlavních cest
Spolupráce s TJ Jistebník – bezúplatný pronájem areálu TJ
Zajištění organizace parkování a dohled nad večerní afterparty – p. Aleš
Bachořík
Účast členů Moravskoslezského svazu Olympioniků – medailistů či
účastníků Olympijských her: paní Táčové a pánů Máchy, Radimce a
Tabáka – jejich účast zajistil p. J. Bučko
Dětská Olympiáda – několik stanovišť s netradičními sportovními úkoly
Pomoc týmu děvčat ze Střední školy prof. Zdeňka Matějčka při
organizaci dětské olympiády
Různorodý doprovodný program – Divadélko Smíšek, malování na
tváře, bubínky, exhibice leteckých modelářů, projížďka dětí na koníkovi,
ukázka útoku mladých jistebnických hasičů
http://decko.ceskatelevize.cz/tamtam Přidáváme odkaz na upoutávku
na naši akci, kterou odvysílala Česká televize, jedná se o minutáž 17:00
v pořadu TAMTAM ze dne 7.6.2014. Kratke, ale fajne:-) Jistebník opět
na televizních obrazovkách – to potěší!!! Dále jsme akci propagovali
v Rádiu Čas, Moravskoslezském deníku, týdeníku 5+2 a oficiálním
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facebooku FC Baník Ostrava. Všem zmíněným médiím a rovněž
Jistebníku a okolním obcím, které informace zveřejnily ve svých
zpravodajích, děkujeme za podporu!!!
- I přes problémy s vyhodnocením byla akce hodnocena většinou
účastníků jako zdařilá a mnozí se již těší na následující ročník.
Negativa akce
- Problém s vyhodnocením výsledků
- Problém s nefunkční elektrikou při napojení stánků na občerstvení a
divadélka pro děti
- Přetíženost stanoviště Prezence
- Nedostatečná informovanost závodníků o programu přímo v areálu
- Přístup vedení Základní školy v Jistebníku – přeložení dětského dne
s názvem Olympiáda na pátek v předvečer naší akce
- Malá účast jistebnických dětí na dětské olympiádě – zřejmě viz výše
uvedený důvod
Výhled pro 5. ročník 2015
- Rozdělení a zveřejnění osobní odpovědnosti za jednotlivé organizační
úseky
- Rozjednaná nabídka profesionálního měření času, včetně návaznosti na
elektronickou prezenci a následné výsledky dle kategorií
- Příslib účasti profesionálního speakra akce
- 5. ročník = premiérový běh na 5 km přes Galerijní ulici
- Snaha o účast jistebnických dětí na Olympiádě – zlepšení komunikace se
základní školou
- Aktivnější zapojení případných hostů z MSSO či jiných sportovních
osobností kraje při organizaci dětské Olympiády
Ještě jednou děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na organizaci této akce. Své připomínky, náměty, zájem o zapojení do
organizačního týmu či zájem pomoci finančně, pište, prosím, na adresu:
martin.otto@seznam.cz
Za organizátory sepsal hlavní pořadatel Martin Otto
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PROJEV UZNÁNÍ…

/Ing. Jaroslav Vavrečka/

Projev uznání
Pravidelně navštěvujeme místní hřbitov v Jistebníku k projevu piety
k pozůstalým a provedení běžné údržby hrobu. Vždy se naskytl větší nebo
menší problém s parkováním auta v horní části hřbitova, kdy buď nebylo
možné zaparkovat vůbec nebo s velkým rizikem poškození vozidla.
To se však nedávno změnilo a Jistebník má u místního hřbitova velmi
pohodlné parkoviště s přiměřenou kapacitou.
Chtěl bych touto formou poděkovat a zároveň vyslovit uznání našemu
starostovi panu Josefu Voralovi za provedení potřebného díla, které se
vyznačuje, tak jako ostatně všechny akce v minulosti, svou účelností a
praktičností.

PODZIMNÍ ČÁST FOTBALOVÉ SEZÓNY 2014/2015 ZAČÍNÁ,
pro naše žáky však tentokrát v novém …
/ Jiří Veselý ml./
Je tady přelom srpna a září a podzimní část fotbalové sezóny
2014/2015 opět roztáčí svůj kolotoč každotýdenních fotbalových utkání.
V minulé sezóně se naši žáci umístili na krásném 2.místě, a to i na vzdory
tomu, že celkem pět klíčových hráčů před začátkem sezóny odešlo do
dorostu a nikdo z mladších benjamínků kádr žáků nedoplnil. Původní obava
z možných porážek se naštěstí velmi rychle rozplynula - žáci se nezalekli a
z celkem šestnácti odehraných zápasů 9x vyhráli, 6x odešli poraženi a jen
jedenkrát remizovali.
V nové sezóně 2014/2015 se však naši žáci setkají hned se dvěma
změnami. První změnou je samotný systém hry, kdy se sníží počet hráčů
z jedenácti na 7 + 1 (tuto změnu jsme museli podstoupit z důvodu velmi
nízkého počtu hráčů). Druhou změnou je můj odchod z postu trenéra žáků.
Rozhodl jsem se tak z důvodu mého pracovního vytížení, které mi již
nedovoluje nadále vykonávat trenérskou funkci na 100%.
Rád bych proto tímto za celou svou osmiletou funkci na postu trenéra
poděkoval všem hráčům (i těm dávno dospělým) za respekt, který ke mně
chovali. Za píli a obětavost, se kterou se poctivě připravovali na každý
trénink, zápasy i turnaje. Jejich rodičům pak za důvěru, kterou do mne
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vkládali, když mi opakovaně svěřovali své „malé fotbalisty“ a také za to, že
své děti vždy povzbuzovali a utužovali v nich radost a chuť ke sportu. Byla to
mnohdy radost vidět obrovskou podporu rodičů na dopoledních utkáních
žáků doma v Jistebníku, ale i na zápasech hraných venku, kdy počet našich
rodičovských fanoušků vysoce předčil počet rodičů domácích žáků.
Kromě samotných hráčů a jejich rodičů bych rád poděkoval i těm, kteří
mi za ty roky nezištně pomáhali a byli mi obrovskou oporou skoro na všech
zápasech, které jsme s žáky odehráli. Jmenovitě - Milanu Šablaturovi, který
obětavě coby vedoucí družstva vždy plnil s nadšením veškeré úkoly a
zdolával překážky, které se za dobu naší spolupráce vyskytly. Petru
Nesvadbovi st. za trenérské základy a rady, které mi v průběhu let dal.
Liboru Nedobovi za podporu našich hráčů coby nejvěrnějšímu fanouškovi a
taktéž za pomoc v roli rozhodčího. Bratrovi Ondrovi, svému otci, Tomáši
Kotkovi a panu Novobilskému za pomoc při trénincích a asistenci na
zápasech. Panu a paní Nesvadbovým za skvělou spolupráci při vybavování a
chystání všech pomůcek a věcí pro naše mladé fotbalisty.
V neposlední řadě bych rád poděkoval Výkonnému výboru TJ Jistebník
za skvělé sportovní zázemí a za velmi kladný přístup v otázkách rozvoje a
podpory mládežnického fotbalu jako takového. Doufám, že fotbal
v jistebnických barvách bude i nadále úspěšně pokračovat směrem, kterým
se vydal a že pod taktovkou nového trenéra naši žáci budou ještě více
zdokonalovat své fotbalové dovednosti. Novému trenérovi a všem hráčům
přeji mnoho fotbalových úspěchů v nadcházející sezóně.
Jiří Veselý ml., bývalý trenér žáků

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rosťa Straka /

Vážení spoluobčané, příznivci Jistebnické kopané.
Dovolte mi abych před novou fotbalovou sezonou zhodnotil tu
předešlou. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zponzorům za jejich přízeň a
podporu Jistebnické kopané v minulé sezoně.
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Začnu tedy našimi ŽÁKY.
Žáci vedeni trenérem Jiřím Veselým hráli okresní soutěž a jarní část
pro ně dopadla takto: z osmi zápasů čtyři vyhráli a čtyři prohráli, takže k
podzimním šestnácti bodům přidali dvanáct a s celkovým počtem 28 bodů
obsadili výborné druhé místo. Všem našim nejmenším a trenérovi s
realizačním týmem patří velká gratulace. Po této sezoně odešli další nejstarší
hráči a pokračují tak již v dorostenecké kategorii. Přejeme hodně
sportovních uspěchu i tam. Nejen hráči ale i trenér Jirka Veselý ml. po této
sezoně skončil (prac. vytížení). Tímto bych chtěl poděkovat Jirkovi za jeho
vynikající výsledky, odvedenou práci a vychované mladé fotbalisty. Ještě
jednou - „JIRKO DÍKY !!!“
Do nové sezony jsme žáky pro malý počet hráču přihlásili do soutěže
1+6 zatím pod vedením Jirky Vitocha, který již začal s tréninky.
Chtěl bych tímto oslovit rodiče dětí, které mají zájem přivést své
ratolesti k fotbalu, aby za námi přišli do areálu TJ na některý z tréninků,
které se konají každé úterý a čtvrtek od 16.30 hod. Veškeré informace
najdete na našich stránkách www.tjjistebnik.cz.
DOROST
Naši dorostenci hrající okresní soutěž pod vedením Lukáše Sedláčka
obsadili v minulé sezoně ve spojeném družstvu dorostenců z Petřvaldu a
Jistebníku páté místo. Zápasy se na podzim odehrávaly na hřišti v Petřvaldu,
na jaře se pak domácí zápasy odehrály vesměs v Jistebníku. Pro mnohé hráče
to byla první sezona ve vyšší kategorii, ve které získali mnoho zkušeností do
budoucna. Do nové sezony vstupujeme už pod názvem Jistebník a domácí
zápasy se budou hrát v Jistebníku jako předzápas mužů. K družstvu se ještě
připojili Jirka Vitoch a Martin Mohyla - jako asistenti trenéra. Naši dorostenci
mají za sebou vynikající vstup do nové sezony. Odehráli vítězný zápas proti
Kateřinicím - 2:1 a vyhráli také v Lichnově - 4:0. Prohráli až v 3. kole ve
Starém Jičíně - 0 : 1. Také jim přejeme hodně golu a bodů do tabulky.
MUŽI
Historicky první sezona našich mužů v 1.B třídě vedená trenérem
Richardem Štrosem dopadla úspěšně. Se ziskem 32 bodů jsme obsadili
krásné 7. místo a můžeme se těšit na další zápasy v této skupině. Do své
druhé sezony po postupu z okresního přeboru budou fotbalisté Jistebníku
vstupovat s notně posíleným kádrem. Družina trenéra Štrose má za sebou tři
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přípravná utkání. Po vítězství nad Petřvaldem na Moravě 2:1 přišla porážka
s Markvartovicemi 4:6 a následná demolice Staříče, kde Jistebník vyhrál 9:0.
Z Markvartovic přišel na půlroční hostování Marek Besta, z Orlové Jan
Kušnír, z Dětmarovic Zdeněk Kadlčák a z Baníku Ostrava Denis Horvát.
První zápas nové sezony se odehrál na hřišti nováčka ze Spálova. Po
brankách Raška a Besty jsme mohli slavit vítězství 2:1. Za zmínku určitě stojí
i článek v novinách, kde napsali: ČÍSLO KOLA 40. Zhruba tolik fanoušků
Jistebníku přijelo na hřiště nováčka ze Spálova podpořit svůj celek na první
podzimní utkání na kole !!! Tým trenéra Štrose se musel cítit jako doma,
protože celkem se na venkovním utkání sešla necelá stovka jistebnických
fanoušků, kteří tak za svou podporu zaslouží absolutorium. Z dlouhé cesty
mohli nakonec odjíždět s radostí z tříbodového zisku.
Druhé utkání se odehrálo na domácím hřišti proti Kateřinicím, a to s
výsledkem 3:0 pro Jistebník. Branky vstřelili Martin Pasker 2 a Zdeněk
Kadlčák. A opět jsme se hlavně díky Martina Paskera dostali na sportovní
stránku novin, kde jsme mohli číst : **MARTIN PASKER (Jistebník) Povedené střídání měl o víkendu trenér Štros, jenž vypustil Paskera na
trávník v 50. minutě. Ofenzivní fotbalista prakticky rozhodl zápas, když na
první branku přihrál a zbylé dvě zařídil sám.“ Po dvou odehraných zápasech
se trefily dvě naše posily a i díky nim jsme se nachvíli dostali na 1. místo v
tabulce. Bohužel – v dalším kole přišlo nešťastné zaváhání. V Jeseníku jsme
prohráli – 0 : 1.
POHÁR
Letošní tažení našeho družstva v „Poháru“ skončilo hned v prvním
kole. Soupeřem nám byli fotbalisté Studénky hrající okresní přebor. Utkání
se hrálo ve Studénce a Jistebník prohrál - 3:5.
PODĚKOVÁNÍ
Pár slov o tom, co nového je v našem arálu. Do nové sezony s novými
střídačkami. Nebýt ing. Josefa Bučka, ing. Miloše Cváčka a ing. Ivo Zemana,
tak bychom si jen těžko mohli nové pořídit. Vždyť za takové velké střídačky
by byla cena kolem 80 000,- Kč. Na nás zbylo tyto střídačky ukotvit, nalepit
koberec a namontovat sedačky a opěrky. Další novou věcí jsou přenosné
hliníkové branky. Název projektu byl „Bezpečné branky pro mládež“. Tento
projekt byl určen pro zaměstnance firmy ČEZ. Mezi vítěze byl vybrán i
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zaměstnanec Petr Krayzel. Dotace byla ve výši 30 000,- Kč. Tyto branky již
slouží našim fotbalistům. Celkové náklady se vyšplhaly na bezmála 40 000,Kč. Celý výkonný výbor by tímto velmi rád poděkoval výše jmenovaným za
výrobu a realizaci těchto věcí. Chtěl bych také poděkovat všem našim
fanouškům, kteří ve velkém počtu navštěvují naše zápasy, hlavně venkovní
zápasy bývají jako domácí !!!
Také naši sponzoři si zaslouží velké poděkování: Obení úřad Jistebník,
ing. Josef Bučko, Chov ryb Jistebník, NV-PRO PO, s.r.o., AV Klimatizace,
Tenzona, ISMM, Hospůdka na hřišti, DEV Company, Ploty Hýl, Sivora,
Jistebnická stavební s.r.o., Zamestav, ing Ivo Zeman.
Ještě pár slov na závěr. Obracím se s prosbou na naše spoluobčany.
Naše tělovýchovná jednota se momentálně potýká s nedostatkem trenérů u
mládeže. Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo rozumí fotbalu a měl by
chuť pracovat s mládeží, tak prosím kontaktujte někoho z vedení výboru.
Rádi Vás uvítáme mezi námi.
Rozpis utkání žáků – podzim 2014 (Okresní soutěž sk. „B“ tarší žáci)
DATUM: DEN: ČAS:
DOMÁCÍ:
07.09.
NE 10:00
Jistebník
13.09.
SO 14:00 Vel. Albrechtice
21.09.
NE 10:00
Jistebník
24.09.
ST 16:30
Jistebník
28.09.
NE 10:00
Jeseník
12.10.
NE 12:30
Spálov
19.10.
NE 12:30 Hladké Životice
26.10.
NE 10:00
Jistebník

:
:
:
:
:
:
:
:

HOSTÉ:
Spálov
Jistebník
Hladké Životice
Vel. Albtrechtice
Jistebník
Jistebník
Jistebník
Jeseník

Rozpis utkání dorostu – podzim 2014 (Okresní přebor)
DATUM: DEN: ČAS:
DOMÁCÍ:
HOSTÉ:
16.08.
SO 17:00
Lichnov
: Jistebník
24.08.
NE 14:00
Jistebník
: Kateřinice
31.08.
NE 14:00
Jeseník
: Jistebník
07.09.
NE 13:30
Jistebník
: Veřovice
13.09.
SO 14:15
Suchdol
: Jistebník
21.09.
NE 13:00
Jistebník
: Starý Jičín
28.09.
NE 13:00
Bartošovice : Jistebník
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DATUM:
05.10.
12.10.
19.10.

DEN: ČAS:
NE 12:30
NE 12:00
NE 12:00

DOMÁCÍ:
Jistebník
Vlčovice Mn.
Jistebník

HOSTÉ:
: Troj. Bystr.
: Jistebník
:
Libhošť

Rozpis utkání mužů – podzim 2014 (1. B třída, sk. „D“)
DATUM: DEN: ČAS:
DOMÁCÍ:
HOSTÉ:
17.08.
NE
17:00
Spálov
:
Jistebník
24.08.
NE
17:00
Jistebník :
Kateřinice
31.08.
NE
17:00
Jeseník
:
Jistebník
07.09.
NE
16:30
Jistebník :
Vlčovice
13.09.
SO
16:00
Suchdol :
Jistebník
21.09.
NE
16:00
Jistebník : Kopřivnice
28.09.
NE
16:00 Starý Jičín :
Jistebník
05.10.
NE
15:30
Jistebník :
Bordovice
12.10.
NE
15:00
Tichá
:
Jistebník
19.10.
NE
15:00
Jistebník :
Odry
26.10.
NE
14:00
Libhošť
:
Jistebník
02.11.
NE
14:00
Jistebník : Jakubčovice
09.11.
NE
14:00
Kozlovice :
Jistebník
Turnaj o pohár starosty obce vyhrál tým BÍLÉ VDOVY
Dne 12. 7. 2014 se uskutečnil již tradiční turnaj v malé kopané
s názvem „O pohár starosty obce“. Letos se poprvé turnaje zúčastnilo 24
týmů z Jistebníku i širokého okolí. Po jednotlivých zápasech ve skupinách (4
skupiny po 6-ti týmech) postupovali první dva týmy ze skupiny do bojů o
pohár, družstva na 3. a 4. místě hráli „O cenu útěchy“ a týmy na 5. a 6. ve
skupině již v turnaji nepokračovaly. Další fáze se hrála již vyřazovacím
způsobem.
Celkovým vítězem turnaje se stál tým „BÍLÉ VDOVY“. Cenu útěchy
vybojoval tým „CORPUS“. Za TJ Jistebník bych chtěl poděkovat všem hráčům,
rozhodčím, pořadatelům a hlavně všem sponzorům (obec Jistebník,
Hospůdka na hřišti).
Věřím, že se akce i díky perfektně připravenému hřišti a slunečnému
počasí podařila a už teď můžeme všem zájemcům slíbit, že další ročník
turnaje se opět uskuteční – v termínu 11.7.2015.
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Výsledky:
Čtvrtfinále: FC FUKO – KLENBA 0:0 (17:16np) BÍLÉ VDOVY – TUČŇÁCI 2:1
SAKROVEC – TITANIC 7:1
SEBRANKA – PIDIFEST 3:1
Semifinále: FC FUKO - BÍLÉ VDOVY 0:1
SAKROVEC – SEBRANKA 1:1
(1:2 np)
O 3. místo:
SAKROVEC – FC FUKO 1:1 (1:2 np)
Finále:
BÍLE VDOVY – SEBRANKA 1:1(3:2 np)
Finále útěchy:
CORPUS – HASIČI 4:0
IV. ročník memoriálu J. Filipce ml. a I. ročník J. Filipce st.

Dne 2. 8. 2014 se uskutečnil již IV. ročník memoriálu J. Filipce ml. a
zároveň I. ročník J. Filipce st. v tenise. Kvůli rekonstrukci kurtu v Jistebníku
se letos uskutečnil turnaj v Petřvaldě na kurtu zahrady rodiny Němčíků.
Turnaje ve čtyřhře se celkem zúčastnilo 12 hráčů. Po litých bojích v základní
části se vykrystalizovaly dvojice semifinalistů.
V prvním semifinále proti sobě nastoupili Ivo Šrámek/Dan Hrebíček
vs. Jiří Vitoch/Josef Rypel – výsledek 6:1 a v druhém semifinále hráli Víťa
Mrkvica/Zdenek Kolbe vs. Tomáš Wojcik/Oskar Machut – výsledek 6:3.
Celkové 3. místo nakonec obsadili Tomáš Wojcik/Oskar Machut, kteří
porazili výsledkem 6:3 pár Jiří Vitoch/Josef Rypel.
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Loňský turnaj vyhrála dvojice Ivo Šrámek a Víťa Mrkvica. Letos se opět
oba probojovali až do finále, ale výsledky v základní části postavily oba
k jinému spoluhráči a radovat se z celkové obhajoby mohl jenom jeden.
Finálový zápas nabídl napínavý tenis a po boji vyhrálo duo
Šrámek/Hrebíček, kteří porazili dvojici Mrkvica/Kolbe výsledkem 8:6.
Celá akce se opět vyvedla a velký dík patří především našemu
spoluhráči Lukáši Němčíkovi, který nám vypůjčil kurt s bazénem a postaral
se o perfektní servis a občerstvení akce.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Marie
Gabriel
Bohumila
Václav
Věra
František
Emilie
Adolf
Jiří
Vlastislav
Marta
Jiří

Šimíková
Krajník
Sroková
Stareček
*
*
*
Bužková
Novák
Tomášková
Vlček
Židek
Babinec
Šihorová
Hrozek

94 let
70 let
70 let
70 let
*
90 let
85 let
80 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů zve občany a příznivce požárního sportu na
tradiční soutěž v požárním útoku
XXVI. ročník „MEMORIÁLU JOSEFA KONEČNÉHO“ - kategorie muži
XXV. ročník „O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE“ - kategorie
ženy
Soutěž se uskuteční v sobotu 13. září 2014 na hřišti Tělovýchovné
jednoty v Jistebníku. Zahájení je v 11.00 hodin. Soutěž proběhne za každého
počasí, po celou dobu soutěže je zajištěno občerstvení.
Věříme, že svou účastí podpoříte tuto akci.
Na vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU

/redakční rada/

září – zahájení cvičení žen, cvičení jógy
fotbalová utkání dle rozpisu ve zpravodaji
zahrádkáři budou opět moštovat. Zahájení moštování oznámí obecní
rozhlas a plakátek v moštárně.
13. 9. hasiči pořádají od 11 hod. na hřišti TJ Memoriál J. Konečného a
soutěž O putovní pohár zastupitelstva obce.
14. 9. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě
22. 9. bude zasedání Zastupitelstva obce Jistebník v 17 hodin v KD
10. a 11. 10. volby do zastupitelstev obcí
12.10. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě

ŽILI MEZI NÁMI

/Věra Šustková/

Vzpomínka ke 100. výročí narození pana učitele Františka Šustka
Dne 27. 7. 2014 koncertoval ASH-DOM Jistebník ve Spálově u
příležitosti 100. výročí narození svého spoluzakladatele. V následujících
řádcích bychom chtěli připomenout důležitá data ze života tohoto
významného propagátora hudby a regionální historie.
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František Šustek se narodil 26. července 1914 jako druhé dítě
manželů Františka Šustka a Marie, rozené Klevarové ze selského gruntu č. 21
ve Spálově. Malý František navštěvoval mateřskou i obecnou školu (19201925) ve Spálově a měšťanskou školu ve Vítkově (1925-29). Pak pracoval
rok doma v zemědělství a od roku 1930 byl studentem Státního učitelského
ústavu ve Slezské Ostravě. Studium ukončil v roce 1934 maturitou. V roce
1936 vykonal ve Slezské Ostravě zkoušku způsobilosti pro školy obecné,
v roce 1940 zkoušku způsobilosti pro školy měšťanské (II. obor: M, F, Ch, Bi)
a v roce 1951 v Ostravě zkoušky způsobilosti pro vyučování hudební
výchově a hře na housle na středních školách.
Dne 4. června 1942 se v Rozsochách (okr. Ždár n. S.) oženil s Marií
Adélou, roz. Peringerovou. Manželům se narodily tři dcery Eva (1942),
Helena (1946) a Eliška (1948), které se tak jako jejich otec a teta Františka
věnovaly učitelskému povolání.
Pan učitel Šustek působil v Jablunkově na Těšínsku (1934-35), v Oseku
u Lipníka (1935-36) a v Zámrskách u Kelče (září 1936). Po vojenské službě
nastoupil v roce 1939 jako učitel v Hradešíně a v Semicích na okrese Český
Brod. Od 1. 11. 1939 byl přeložen do Prahy, kde učil až do konce roku 1946.
Ihned po osvobození Spálova založil spolu se spolupracovníky dne
14.5. měšťanskou školu ve Spálově a zajistil podmínky pro otevření české
měšťanské školy v Odrách (24. 5. 1945).
Po návratu z Prahy (1947) působil na měšťanských školách ve
Spálově, Vítkově a v Odrách. V letech 1956 až 1959 byl ředitelem školy ve
Spálově. V letech 1959-1966 byl učitelem na LŠU ve Vítkově a krátce i
v Odrách. Učitelem školy ve Spálově byl opět od roku 1966 do roku 1969,
kdy se stal zástupcem ředitele ZDŠ v Jistebníku, kde založil pěvecký sbor a
30-ti člennou dětskou dechovou kapelu. Z Jistebníku odešel do důchodu
1.8.1975, ale ještě na zaslouženém odpočinku podle potřeby zastupoval
v Jistebníku, v Odrách a ve Spálově. Kromě vedení hudebních souborů se
také významně věnoval vlastivědné práci na Spálovsku a okolí na území
Oderských vrchů.
Na svou životní dráhu muzikanta vzpomínal takto:
„Jako malý chlapec v předškolním věku jsem velmi rád hrál na foukací
harmoniku a hrál si s píšťalkami. Moji rodičové oba rádi zpívali (otec hrál i
na housle) a byli členy kostelního sboru, v němž matka zpívala soprán, otec
bas. Ve čtvrté třídě jsem začal chodit hrát na housle k místnímu varhaníku a
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kapelníku Antonínu Šímovi, který byl ve varhanickém kursu v Brně žákem
Leoše Janáčka. Za jeden rok jsem přehrál Malátovu školu na housle a
varhaník mne začal brát na housle do kostelní hudby, která na mne velmi
citově působila. Také zkoušky mší a vložek na faře se mi líbily. Pan farář
Oldřich Kyselák při zkoušení figurálek dával mužským zpěvákům a
muzikantům po cigáru, zpěvačkám a mně po čokoládě. Když jsem chodil do
měšťanky, hrával jsem ve Vítkově na školních besídkách a ve Spálově mne
kapelník již stavěl na hry v kině Moravia (při němých filmech) a když jsem
chodil do třetí a čtvrté měšťanky, tak mne stavěl kapelník na I. housle na
plesích a tanečních zábavách, ovšem s povolením školy a za dozoru rodičů.
Když jsem vystoupil ze školy, začal jsem hrát na půjčené violoncello.
Uplatnil jsem se ve smyčcové hudbě Sokola při tehdy oblíbených operetách.
Ale na koupení vlastního nástroje nebylo peněz. Sestra Františka, která v té
době již chodila na učitelský ústav ve Slezské Ostravě, mi vypravovala o tom,
že tam mají velký smyčcový orchestr a že velké nástroje dostanou studenti
vypůjčit. Rozhodl jsem se tedy, že půjdu studovat tam, abych také mohl hrát
v orchestru. A tak jsem na ústavě začal hrát převážně na cello. Učil jsem se
nejdříve sám, pak mne prof. Jan Šoupal, sbormistr Moravských učitelů, dal
studovat zdarma ke koncertnímu mistru ostravského divadla Bohuslavu
Pavlisovi. Za odměnu jsem učil dva mladší spolužáky pro školní orchestr tu
látku, kterou jsem se sám naučil.
V hudbě jsem pokračoval a naučil jsem se hrát na tenor, trombón, pak
klarinet a saxofon, klavír a akordeon a postupně jsem se naučil obstojně hrát
na většinu běžných hudebních nástrojů. Již jako mladý učitel v Oseku jsem
studoval housle a klavír na hudební škole Přerub v Přerově a pak housle
v Praze u prof. konzervatoře Oty Šilhavého, žáka prof. Otakara Ševčíka.
Během své učitelské dráhy jsem hrál na všech svých působištích s řadou
kapel různých žánrů od tanečních a jazzových kapel až po symfonickou a
komorní hudbu. Hudebních vědomostí a zkušeností jsem plně využil při
sbírání lidových písní a tanců na Spálovsku a při úpravách skladeb pro
orchestr.“
Srdce milující nejen hudbu a historii, ale hlavně mladé lidi, dotlouklo
krátce před oslavou 85. narozenin dne 12. července 1999 v rodném
Spálově.
Z Vlastivědného zpravodaje „Oderské vrchy“, ročník IX./1994, čís. 3-4,
zpracovala Věra Šustková.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta obce Jistebník podle § 15 odst. b) a g) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:
1) Volby do zastupitelstva obce Jistebník se uskuteční
v pátek dne 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 11. října 2014 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v Jistebníku je
volební místnost v budově Obecního úřadu Jistebník, Jistebník 149.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR) nebo státní občanství státu, jehož
příslušníci jsou oprávněni na území obce volit podle § 4 odst. 1.
Neprokáže-li volič skutečnosti uvedené v bodě 3) stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
5) Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
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Renomovaná společnost působící na celém území ČR s 15-letou
zkušeností v oblasti provádění

SANACÍ / STATIKY /

INJEKTÁŽÍ / KOTVENÍ

přijme do pracovního poměru:

ZEDNÍKY A DĚLNÍKY DO STAVEBNÍCH
PROFESÍ
Požadujeme:
zručnost, samostatnost, odpovědnost, časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:
stabilní pracovní zázemí, možnost vysokých výdělků

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776
DEV Company spol. s r.o., provozovna Jistebník
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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

Ha.Da.Interier
Truhlářství Daniel Hamala
• Výroba kuchyní a nábytku na zakázku
• Prodej nábytkových dvířek
• Kontakt:
Tel: 605 551 668
Tel: 737 344 638
www.hamala.cz

Brušperská 58
Stará Ves nad Ondřejnicí
(Areál stavebnin)
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A CO NA KONEC . . .
• V neděli 26. října 2014 v 03. 00 hodin končí
letní čas.
Hodiny posuneme o jednu hodinu
zpět z 3.00 na 2.00.
• Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad budou přistaveny
v naší obci v sobotu 4. října – od 8 do 12 hodin na točně autobusu u
nádraží ČD.
• Příští zpravodaj na měsíce listopad - prosinec vyjde ve druhé polovině
listopadu 2014. Písemné příspěvky odevzdávejte do 31. 10. 2014.
Předsedům organizací navrhujeme, aby využili poslední číslo zpravodaje
2014 ke zhodnocení činnosti své organizace, případně k vyhodnocení
nejlepších členů.

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