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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané!
Příroda nám nedávno ukázala svoji sílu a při bleskové záplavě dne
26.5.2014 nás všechny překvapila svojí rychlostí. Ani starší pamětníci
nepamatují tolik vody, která spadla vlastně během 15 minut. Děkuji všem, kteří
přiložili ruku k dílu a pomohli těm, kteří to nejvíc potřebovali.
A protože se blíží doba dovolených a prázdnin, chci Vám všem popřát
slunečné léto, bezstarostný odpočinek a vždy šťastný návrat domů.
Váš starosta Josef V O R A L

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

/Jarmila Hurníková/

Dne 23. a 24. května 2014 probíhaly ve všech státech Evropské unie, tudíž také
v České republice, volby do Evropského parlamentu. A jak dopadly v naší obci?
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Pořadí stran dle odevzdaných hlasů:
Č. strany
Název strany

1273
226= 17,75%
226
223

Počet hlasů

14
10
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55
48
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24
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22

TOP 09 a Starostové
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
KDU - ČSL
Strana zdravého rozumu
Úsvit přímé demokracie Tomiho Okamury

26
24
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Komunistická strana Československa
Moravané
Klub angažovaných nestraníků
Strana zelených
Strana práce a Nespokojení občané!
Liberálně ekologická strana
VIZE 2014
Hnutí sociálně slabých
Koruna Česká
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1
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1
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Věci veřejné

1

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Naděžda Richtárová, zást.ředitele/

Olympijský víceboj
Ministerstvo školství chtělo zjistit pohybovou úroveň a fyzickou zdatnost
dnešní školní mládeže. Vyhlásilo proto 1. ročník olympijského víceboje, který
spočíval v běhu na 60 m, v běhu na 500 m a pro starší žáky na 1000 m, v hodu
kriketovým míčkem, v měření úrovně předklonu a délce výdrže ve sporu na
hrazdě.
Jednou z podmínek účasti bylo taky zjištění výšky a váhy našich dětí. My
jsme se tohoto víceboje zúčastnili, a protože jsme se přihlásili mezi prvními, tak
jsme obdrželi od ministerstva dárek. Mimo jiné jsme dostali digitální váhu,
stopky, měřící pásmo, fotbalový a volejbalový míč, různé kužely atd.
Hlavně žáci na 1. stupni se víceboje zúčastnili s velkou chutí, trénovali i
doma, aby naše výsledky byly co nejlepší. Už se těšíme na příští rok, na 2. ročník
tohoto víceboje.
Poděkování
Ředitelství ZŠ děkuje tímto sponzorům
dětského sportovního dne
pořádaného v pátek 6. června. Jedná se o MADE GROUP Olomouc, SWA-NI
velkoobchod s.r.o. Dolní Benešov, Obecní úřad Jistebník a SRPŠ při ZŠ.
Poděkování patří rovněž pořadatelům, tj. členům výboru SRPŠ,
pedagogickým pracovníkům školy a panu ing. Josefu Bučkovi.
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Soutěž ve skoku vysokém
Dostali jsme pozvání na účast v soutěži „O pohár ředitele školy“. Šlo o
soutěž ve skoku vysokém, kterou pořádala ZŠ T. G. Masaryka v Bílovci. V pátek
9. 5. naši školu jeli reprezentovat za mladší žáky Radim Gelnar a Jiří Tyleček, za
starší žákyně Eva Honusová a za starší žáky Petr Holaň, Vojtěch Staš, Milan
Musil, Josef Konečný, Patrik Štandl a Filip Biener.
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Našimi soupeři byli žáci z obou bíloveckých základních škol a studenti
z bíloveckého gymnázia. Skákalo se na venkovním hřišti u školy, soutěž byla
zahájena vtipnou písní se sportovní tématikou a vystoupením mažoretek.
V hledišti byli všichni žáci pořádající školy a ti soutěžící povzbuzovali a
potleskem odměňovali za pěkné výkony.
Všichni naši soutěžící se snažili, největší radost nám udělali starší žáci.
Petr Holaň se umístil na 2. místě skokem 160 cm, Vojtěch Staš na 3. místě
skokem 155 cm a Patrik Štandl skončil na místě 4. Ti nejlepší si odnesli medaile,
diplomy a pěkné ceny. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy a těm
nejlepším blahopřejeme.
Něco o dopravní soutěži
I letos jsme se zúčastnili dopravní soutěže. Okrskové i okresní kolo se
konalo počátkem května na dopravním hřišti v Odrách. Za mladší žáky nás
reprezentovali Eliška Štandlová, Natálie Fialová, Jakub Zegzulka a Tomáš Fiala,
za starší žáky to byli Eva Honusová, Eliška Rybková, Josef Konečný a Jaroslav
Bednář.
Mladší žáci se na soutěž připravovali celý školní rok, trénovali jsme jízdu
zručnosti, prohlubovali jsme si své znalosti v dopravních testech, opakovali
jsme úkoly ze zdravovědy. Na jaře se na soutěž začalo připravovat i družstvo
starších žáků.
Naše příprava se nám vyplatila, v okrskovém i okresním kole skončila obě
družstva na 2. místě. Starší žáci se mohli probojovat do krajského kola, od 1.
místa nás dělilo jen 9 trestných bodů, tj. shozená jedna překážka. Nakonec jsme
se krajského kola zúčastnili, protože první družstvo z Oder nesplnilo věkové
podmínky svých závodníků.
Krajské kolo se konalo ve Frenštátě pod Radhoštěm ve dnech 29. a 30.
května. Počasí nám nepřálo, bylo zima a pršelo, ale jinak byla moc fajn
atmosféra. Na začátku při slavnostním shromáždění přečetla Eva Honusová za
všechny závodníky slib o čestném bojování a ten závodníci dodržovali a všichni
soutěžili ze všech sil.
Ve čtvrtek odpoledne po závodění jsme jeli na exkurzi na letiště do
Mošnova, kde jsme viděli mnoho zajímavých věcí. Domů jsme přijeli s pěknými
zážitky.
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V pátek soutěž pokračovala a naši závodníci nakonec vybojovali pěkné
páté místo.

Ředitelství ZŠ přeje všem žákům a všem zaměstnancům školy
hezké a hlavně slunné prázdniny.
Žákům, kteří končí na škole povinnou školní docházku,
přejeme hodně štěstí na další cestě životem, překážky,
které před nimi stojí, ať hravě zdolávají.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

K dětem předškolního věku patří pohyb, hry a zábava. Měsíc červen je
typický nabídkou výletů a sportovních akcí.
Děti z mateřské školy využívají příjemného počasí pohybem na školní
zahradě dopoledne i odpoledne. Rodiče často postávají a čekají na svou ratolest
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až dokončí jízdu na koloběžce, nebo se dohoupe na oblíbené houpačce a pak
spolu odcházejí domů. Využíváme průlezek, klouzaček, sestavujeme překážkové
dráhy, hrajeme si s míčem, kreslíme, malujeme v pergole. Děti všech věkových
skupin si najdou svůj oblíbený druh zábavy.
V rámci projektového týdne „záchranáři“ se děti seznámily s prací hasičů i
záchranářů v Integrovaném bezpečnostním centru v Ostravě – Zábřehu.
Průvodcem u záchranářů nám byl pan Tomášek, který u záchranky pracuje jako
lékař a dětem akci zprostředkoval i zasponzoroval dopravu.
Starší děti dokončily plavecký kurz o deseti lekcích v Bílovci v Modré
laguně. Hravou formou i bázlivější děti překonaly strach z vody tak, že na konci
kurzu již skákaly do vody, plavaly prsa i znak pouze s ochranným páskem. Ti
odvážnější se naučili samostatně plavat.
V červnu jsme také navštívili ZOO v Ostravě a prohlédli si zvířata a jejich
mláďata.
Sportovní odpoledne na naší školní zahradě se těšilo velké účasti dětí a
rodičů. Děti plnily dvanáct sportovních disciplín, nechybělo opékání párků,
malování na obličej, tombola i občerstvení.
20. června jsme prožili krásné odpoledne a noc s dětmi odcházejícími do
školy. Proběhlo tradiční slavnostní vyřazení školáků za účasti rodičů, následoval
zábavný kulturní program, rozloučení s rodiči, odpolední pochoutka v podobě
poschoďového dortu, který dětem věnovali manželé Pavlíkovi, sportovní
zahrada s opékáním, noční procházka Jistebníkem, pyžamová diskotéka a spát
se šlo až po půlnoci. Ráno si děti odváděli rodiče a všichni jsme se cítili
spokojeně a šťastně.
Poslední červnový den, čeká děti poslední výlet za zvířátky do Záchranné
stanice zvířat v Bartošovicích.
Zatímco měsíc červen přináší pouze příjemné zážitky, konec měsíce
května nám způsobila nečekaná záplava škodu v suterénu mateřské školy.
Provoz byl na jeden den přerušen a suterén byl vyklizen, vyčištěn od vody a
bláta, zlikvidovaly se zničené hračky i pomůcky. Byl zaplaven plynový kotel,
benzínová sekačka, došlo k poškození dřevěného nábytku, atd…
Na úklidu se podíleli zaměstnanci mateřské školy a pomocnou ruku
nabídla paní Monika Littnerová. Další den byla mateřská škola opět v provozu.
Krásné prázdniny všem dětem a rodičům bez záplav, bouří a jiných
katastrof, přejí zaměstnanci mateřské školy v Jistebníku.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

.

/Jiřina Matějová/
Střípky a postřehy z 11. ročníku Festivalu - 24. 5. 2014 v Jistebníku
Je sobotní odpoledne, náves Jistebnických zpěváčků vítá první
návštěvníky, jsou to Zdeněk Pšenica - předseda Folklorního sdružení České
republiky, Svatomír Recman - náměstek hejtmana MSK, Dalibor Dvořák starosta Staré Vsi nad Ondřejnicí, Marie Matějová - starostka Proskovic, Josef
Voral - starosta Jistebníku, Eliška Krejčíčková - ředitelka festivalu, Věra
Závidčáková - členka Správní rady FPFL, docentka Květuše Lepilová - dcera
F.Lýska a architekt Lumír Lýsek - její bratr, a hrstka místních občanů. Šedé
mraky plné deště se točí kolem a jen si přejeme, aby počasí do tří hodin
vydrželo. Skutečně. Už ve 14. 30 mohou zaznít první tóny dechové hudby
Jistebnické 13 před KD. Hráči na křídlovku Petr Habernal a Zdeněk Halata hrají
festivalovou znělku. Po přivítání starostou obce je možné se zaposlouchat do
lidových písní z hrdélek dětí ze souboru Čtyřlístek z ostravské školy. Pak do 15.
hodin mají své místo v programu hráči i zpěváci z Jistebnické 13. Pod přísným
dohledem moderátorky Karin Schestágové se musí začít přesně v 15 hodin na
jevišti, i když by mnozí rádi doposlouchali sympatické tóny dechové hudby.
Po úvodních slovech moderátorky o prvním propagátorovi dětského
vícehlasého zpěvu u nás a sbormistru Jistebnických zpěváčků panu Františku
Lýskovi se může rozvinout program čtyř sborů s více jak 150 členy pozvaných na
dnešní koncert.
Nejprve obdivujeme dětský sbor z Ostravy – Hrabůvky, ZŠ Krestova pod
dirigentským vedením paní Zuzany Šimůnkové. Zazpívali lidové písně
v úpravách i umělé dětské písně z filmu.
Dalším číslem programu je Akademický sbor Vysoké školy Báňské –
Technické university Ostrava. Pod vedením sbormistra Jana Mlčocha smíšený
sbor předvedl náročný repertoár skladeb Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka,
Otmara Máchy a Zdeňka Lukáše.
Během přestávky proběhla v přísálí KD vernisáž Kovových plastik Jana
Rybičky. Přítomni mohli obdivovat proměny kovu v Květ, Mladou ženu, Míč,
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Kříž s Kristem, Dravého ptáka, Hlavy koně a další díla mladého umělce. Sklidil
velký zájem uměnímilovných občanů.
Po přestávce a po prohlídce Výstav: 110 let od narození Fr. Lýska a 11
ročníků festivalu Poodří Františka Lýska, mohl program pokračovat v sále KD.
Lašský soubor písní a tanců Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí zaujal
milými lidovými písněmi a jednoduchými tanečky. Předvedly se i dvě
jistebničanky - Anička Horníková a Eliška Štandlová.
Závěrem vystoupil Smíšený pěvecký sbor Ondráš z Nového Jičína.
V programu měl vážné písně Antonína Tučapského, Antonína Dvořáka,
Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, ale i písně Jaroslava Ježka. Mnozí ze sálu si
pobrukovali Růžovou krinolínu i Slunečnici. Jejich dirigent Petr Lichnovský
nacvičil se souborem i své vlastní skladby.
Moderátorka zve na pokračování festivalových akcí do Staré Vsi nad
Ondřejnicí, které proběhnou 6., 7. a 20. června 2014. Po programu se
posluchači rozcházejí v dobré náladě naplněni kulturním zážitkem z dnešního
dne.
Ještě probíhá setkání s organizátory a hosty v jídelně Restaurace, krátké
zhodnocení programu. Konzumace jistebnického kapra a koláčků z dílny
Cukrárny U Evičky byla úspěšným zakončením této akce.
Členové Správní rady festivalu Poodří Františka Lýska děkují sponzorům.
Jsou to:
Obec Jistebník
NV-PRO PO, s. r. o.
KB Blok- stavebniny
Dev Company
ISMM
Jistebnická stavební, s.r.o.
Vekon cz, s.r.o.
Chov koní a jezdectví
Restaurace Na obci
Chov ryb
Kavárna Oáza
Hudební nástroje
Ing. Jaromír Lubojacký, nahrávka DVD
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Veřejná omluva
Omluvám se starostovi obce a těm, kteří dodatečně museli vkládat novou
informaci pro občany Jistebníku v květnovém Zpravodaji o tom, že v posledním
článku o „Festivalu Poodří Františka Lýska“ jsem neuvedla jako hlavního
sponzora Obecní úřad Jistebník.
Věřím však, že mnozí občané si pamatují, že za každým ukončeným
festivalovým ročníkem od roku 2009, jako zpětnou vazbu, uvádím nejen
informaci o programu, ale i jsou uvedeni všichni sponzoři a je jim Správní radou
FPFL poděkováno, na prvním místě OÚ Jistebník. Bylo toto provedeno i
v letošním roce.
Proč došlo k tomu faux pas? V letošním roce se zúžil počet sponzorů a
darované částky. Oslovila jsem další firmy, které se měly ozvat do určité doby.
Proto byly vyjmenovány v květnovém termínu ty firmy, které svou domluvu ve
stanovené lhůtě dodržely.
Co to obnáší, získat sponzory?
- oslovit jménem festivalu jednotlivce/ majitele firem/
- zjistit částku, kterou jsou ochotni dát/ mohou si ji odečíst z daní/
- vypracovat Smlouvu ve dvojím provedení
- nechat překontrolovat ředitelkou FPFL
- vytisknout a nechat podepsat obě strany, osobně: ředitelkou, bydlí ve Staré
Bělé + sponzora v Jistebníku. Jednu si ponechává sponzor, druhou je nutné
doručit ekonomce Městského úřadu Ostrava-Proskovice.

PATNÁCTILETÉ LOUTKOVÉ DIVADÉLKO V JISTEBNÍKU

.

Čas nezastavíme, ale vzpomínky zůstanou. Ano, je tomu již 15 let, co mi
v hlavě vyvstaly vzpomínky na časy, kdy jsem více než před třiceti lety
doprovázela svého malého synka do krnovského loutkového divadla
"Krnováčku". Byly to sváteční chvíle nedělních odpolední. Jak se vždy těšil a
cestou domů v něm doznívaly pohádkové zážitky.
Nápad, že by se i v Jistebníku mohly děti těšit na návštěvu divadélka, byl
na světě. Kdo se však tohoto těžkého, ale radostného úkolu ujme a zhostí, ne.
Uvažuji a vím, že hrát dětem, to nemůže každý. Děti poznají faleš a ta se ihned
odrazí v jejich očích.
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Někde, už nevím kde, jsem přemýšlela "nahlas" a odezvou mi byly
souhlasné pohledy, ale nic víc. Nevypovím, jaké bylo mé překvapení, když se
doma ozval telefon. Představila se paní Jaruška Mariašová. Sdělila mi, že by TO
s tím divadélkem zkusila. Moje radost byla obrovská, vzpomínám i po těch
letech.
Hned druhý den jsem spěchala k Mariašům. Pod paží jsem tiskla krabici
s papírovým loutkovým divadélkem pro začátek. Paní Jaruška se všemi třemi,
tenkrát ještě dětmi, mě na první pohled ubezpečila, že je ta pravá. V jejich očích
i v očích jejich dětí jsem přímo četla: „Ano, my jsme ti, kteří chtějí dětem hrát“.
Nelehký úkol, ale perfektně zvládnutý. Na úkor svého osobního volna,
bez jakýchkoliv nároků již 15 let každou druhou neděli v měsíci, rozzařuje paní
Jaruška i s paní Ladou Majerovou, která se k ní později připojila, zvědavé
dětské oči. A za to jim patří právem mé díky a určitě i díky rodičů spokojených
dětí. A též přání, aby jim chuť do této bohulibé činnosti zůstala hodně dlouho.
Přeji mnoho šťastných očí již další generace dětí. Věřte, že si na malé jistebnické
divadélko vzpomenou rádi všude tam, kam je jejich životní cesty zavedou.
Srdečně děkuje
Milena Voralová

ŽIJÍ MEZI NÁMI

/rada obce/

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J.
Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského jsou občané
naší obce
paní Ing. Martina M a l i š o v á , bytem Jistebník 16
a

pan Vítězslav K a v k a , bytem Jistebník 153.

Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují paní Martině Mališové i
panu Vítězslavu Kavkovi za příkladný, hluboce lidský postoj a blahopřejí jim k
udělení zlaté medaile.
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OBECNÍ KNIHOVNA OZNAMUJE

/Jana Majerová/

Upozorňujeme čtenáře a návštěvníky obecní knihovny, že od 1. července
2014 bude knihovna otevřena pouze v pondělí a ve středu v době od 15 do 18
hodin, mimo dny pracovního klidu a svátky. V pátek bude zavřeno, protože
tento den v týdnu byl čtenáři velmi málo využíván.

CHOVATELSKÁ ZPRÁVIČKA

/Marta Nesvadbová/

V měsíci březnu jsme oslavili 30 let založení organizace. Proběhla Výroční
členská schůze ve vinárně Kulturního domu v Jistebníku. Slavnostní schůzi
navštívili hosté z okolních organizací, okresní organizace a starosta obce
Jistebník pan Josef Voral. Členové základní organizace obdrželi pamětní list,
čestné uznání a někteří členové obdrželi svazové vyznamenání. Hostům byla
předána pamětní plaketa. Příjemně jsme se pobavili a k poslechu a tanci nám
zahrál DJ Jiří Veselý ml.
V měsíci srpnu pro všechny spoluobčany uspořádáme Místní výstavu
drobného zvířectva. Výstava proběhne ve dnech 22. - 23. srpna 2014 v areálu
hřiště u ZŠ v Jistebníku. Výstava bude zpřístupněna v pátek 22.8.2014 od 13.00
– do 18.00 hod. a v sobotu 23.8.2014 od 8.00 - do 16.00 hod.
Bude pro vás připravena tombola a bohaté občerstvení.
Srdečně zve výbor ZO Jistebník.

OPRAVA KOSTELA V JISTEBNÍKU

/Olga Staňková/

K čemu byly dobré vaše podpisy
Před časem jsme byli vyzváni, abychom svými podpisy podpořili možnost
získání dotace na dokončení střechy našeho kostela. Díky vaší ochotě a
obětavosti se sešlo téměř 400 podpisů. Jistě to v nemalé míře přispělo ke
kladnému vyřízení dotace ve výši kolem 1.000.000,- Kč.
Takže konečně po dlouhých jednáních na úřadech byly peníze uvolněny a
v týdnu od 10. června 2014 se započalo s pracemi. Farní rada ještě jednou
děkuje všem vám, občanům Jistebníka, taktéž starostovi obce panu Josefu
Voralovi, za podporu při snaze konečně dokončit celou střechu našeho kostela.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Sidonie
Zdeňka
Viktor
Antonín
Eva
Aleš
*
Marie
Jiří
Milada
Vladimír

Uhlová
Havránková
Novák
Krayzel
Mamulová
Štěpanda
*

*

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

Milerská
Staněk
Kamenská
Štandl

*
94 let
75 let
70 let
70 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

A NASTÁVÁ ČAS PRÁZDNIN …

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka HZS MSK/
Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro děti. A aby
děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby
svým ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i
doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat nejlépe vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
13

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může
dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat. Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností, je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti různé
nástrahy. Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky, zapalovače,
zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky. Upozorněte
děti na bezpečné chování i u vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné
elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům!
Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách,
kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti
na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat,
že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
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CO NÁS ČEKÁ O PRÁZDNINÁCH

/red.rada/

12. 7.
turnaj v Minikopané „O POHÁR STAROSTY OBCE“ – hřiště TJ
22. – 23. 8. Okresní výstava mláďat králíků a drobného zvířectva – hřiště
u ZŠ TGM Jistebník
30. 8.
Obecní slavnost spojená s Mezinárodním festivalem dechových
hudeb - náves Jistebnických zpěváčků

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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PEKÁRNA A CUKRÁRNA Jistebník
Malá rodinná firma nabízí pekařský a cukrářský sortiment domácí
výroby (vánočky, koláče, záviny, bagetky,dorty, cukroví, rolády,
řezy, minizákusky,medovník – i v malém množství na objednávku)

Rozvozy po Jistebníku děláme mezi 7.30 – 8.00 hod.
Bageta 80g
4,30,- Listový šáteček tvaroh 70g
Banketka 30g
1,60,- Listové tyčinky sůl a kmín 150g
Brioška 45g
3,20,- Mandlový cop 80g
Cereální bageta 80g
5,80,- Pletýnka velká 90g
Cereální houska 45g
3,20,- Maxi pletýnka 170g
Hamburger 70g
3,50,- Mazanec 280g
Hamburger velký 90g
4,10,- Pletený závin makový 330g
Honzovky s povidly 360g
37,80,- Pletený závin ořechový 330g
Honzovky s tvarohem 360g
37,80,- Raženka 43g
Hřebínek makový 70g
6,50,- Rohlík anglický 80g
Koláček mini s mákem 45g
5,50,- Rohlík sladký 45g
Koláček mini s tvarohem 45g
5,50,- Rohlík cibulový 75g
Koláček mini s ořechem 45g
5,50,- Pizza šnek mini
Koláček mini s povidly 45g
5,50,- Pizza šnek velký
Koláč makový 75g
8,50,- Zelný šnek mini
Koláč ořechový 75g
8,50,- Zelný šnek velký
Koláč povidlový 75g
8,50,- Plundrový rohlíček makový 70g
Koláč tvarohový 75g
8,50,- Plundrový rohlíček ořechový 70g
Listová taštička jablko 70g
8,50,- Šáteček plundrový jablko 70g
Listová taštička pudink s třešní 80g
8,50,- Šáteček plundrový marmeláda 70g
Listová taštička s uzeninou a zelím 80g
9,40,- Šáteček plundrový povidla 70g
Listový hřeben makový 70g
8,50,- Šáteček plundrový pudink 70g
Listový hřeben ořechový 70g
8,50,- Šáteček plundrový tvaroh 70g
Listový šáteček balkán 70g
11,70,- Uzel se sýrem 45g
Listový šáteček niva 70g
11,70,- Vánočka s rozinkami 280g
Listový šáteček se sýrem a šunkou 75g 10,50,- Vánočka tuková 280g
Listový šáteček pudink 70g
8,50,- Závin jablečný 330g
Listový šáteček čokoláda 70g
8,50,- Závin tvarohový 330g
Chlebánek 85g
6,50,- Dalamánek s párkem, sýrem 140g
Chléb cibulový 400g
23,00,- Chléb pšenično-žitný 400g
Minizákusky (různé druhy)
8,00,- Cukroví (drobné)cca 10 druhů ,1kg
Dorty (dle domluvy – ukázky na www.dobrotky.estranky.cz)

Příjem objednávek na tel. 702 090 728, 601 320 244
Z. Vijačková, V. Mariašová

pekarstvijistebnik@seznam.cz
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8,50,20,00,6,90,3,70,7,20,20,00,23,90,23,90,3,20,11,00,3,20,5,90,3,00,7,20,3,00,7,20,6,70,6,70,6,20,6,20,6,20,6,20,6,20,6,60,20,00,20,00,23,90,23,90,15,00,21,00,330,-

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

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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A CO NA KONEC . . .

.

• Díky občanům, kteří svou práci a čas plánují tak, že nedělní klid nemusí rušit
hukot sekaček a jiných pracovních strojů.
• Upozorňujeme občany, že do 31.8.2014 jsou splatné poplatky za pronájmy
hrobových míst na hřbitově v Jistebníku. Kdo nemá tento poplatek uhrazen,
nechť se dostaví do kanceláře Obecního úřadu Jistebníku k prodloužení
a podepsání smlouvy a zaplacení hřbitovního poplatku.
• Pracovníci Jistebnického zpravodaje děkují občanům za zájem a spolupráci.
• Příští zpravodaj vyjde počátkem měsíce září 2014.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz /.
• Písemné příspěvky odevzdávejte do STŘEDY 20. srpna 2014.

Všem spoluobčanům přejeme dovolenou plnou klidu a pohody
a všem školákům krásné prázdniny bez úrazů.

__________________________________________________________________________
* 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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