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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
vytoužené jaro už je nezadržitelně tady a já bych Vás rád seznámil
s tím, na čem se bude v obci pracovat v nejbližší době.
Už nyní probíhá oprava topení a výměna kotlů v kulturním domě, ve
vinárně a v jednom našem obecním bytu. Je to sice výdaj neplánovaný,
nicméně na příští zimu musíme být připraveni. Nedovedu si představit
kulturní život v obci bez funkčního kulturního domu. Rovněž probíhá
rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu na Fibichu.
Letos přistoupíme k opravě střechy hasičské zbrojnice, budou
pokračovat další opravy komunikací a kanalizace. Vyměníme okna
v budově obecního úřadu a pro příští rok plánujeme výměnu oken v našem
kulturním domě. Při opravě komunikace za kostelem přibude parkoviště
pro návštěvníky kostela a místního hřbitova. Pokud budou vypsány vhodné
dotační tituly, mohla by pokračovat stavba chodníků přes celou naši obec.
Toto je ovšem pořád velkým otazníkem.
V letošním roce neplánujeme žádnou velkou investiční akci, která by
vyžadovala úvěr. Naše obec je bez dluhů a my chceme, aby i nové
zastupitelstvo po podzimních volbách nemělo svázané ruce tím, že bude
cokoliv splácet. Plánujeme ještě rekonstrukci malého hřiště v areálu TJ.
Měla by tam být plocha s umělým povrchem. Dotace má být 100%, ovšem
rozhodnutí v tomto dotačním titulu se neustále odkládá.
Na novém parkovišti u mateřské školy vzniklo nové stanoviště pro
separovaný odpad. Prosím všechny, aby na tato stanoviště ukládali jen to,
co tam patří. To, co necháte ležet na zemi, svozová firma neodveze. Takový
mají příkaz od svých nadřízených. Na tato stanoviště rovněž nepatří stará
umývadla, záchody a jiný stavební materiál. Vzhled kolem kontejnerů na
tříděný odpad rovněž ukazuje, jací jsme.
Na závěr bych Vás chtěl informovat, že v nejbližší době nainstalujeme
tři dřevěné sochy (viz foto), které pro nás zhotovil náš občan pan Jan Vlček.
I tak se dají využít kmeny pokácených stromů. Rybář s rybami bude stát na
školní zahradě, Dáma se slavíkem v zahradě mateřské školy. Anděl bude
umístěn na rozptylové loučce na našem hřbitově. Panu Vlčkovi touto cestou
ještě jednou upřímně děkuji.
Váš starosta
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Rybář s rybami

Anděl

Dáma se slavíkem
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VYBRALI JSME Z USNESENÍ
.
16. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 20. 3. 2014.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.
schvaluje
1. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2014 - příjmy: 16.290 tis. Kč
- výdaje: 18.200 tis. Kč
dle ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 47
odst. 5 stavebního zákona zadání Změny č. 1 Územního plánu
Jistebník
koupi pozemku parc. č. 170/4 - 52 m2 v k. ú. Jistebník z vlastnictví
Anny Šodkové, bytem Jistebník 69, do vlastnictví obce Jistebník
zařazení správního území obce Jistebník do územní působnosti
Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020.
Schválení zařazení do územní působnosti Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje obcí nevznikají finanční závazky vůči
MAS
odpis nedobytné pohledávky ve výši 54.990,- Kč obchodní
společnosti Sugal s.r.o. Bílovec . Odepsaná pohledávka bude i nadále
evidována na podrozvahovém účtu obce
volí
paní Štefánii Mičánkovou jako přísedící Okresního soudu v Novém
Jičíně
bere na vědomí
zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního
plánu Jistebník s dotčenými orgány, sousedními obcemi, krajským
úřadem a s veřejností a vyhodnocení připomínek, vyjádření, stanovisek a
podnětů
zápis kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 11.12.2013
že ZŠ TGM Jistebník a Sbor dobrovolných hasičů Jistebník budou
provádět opakovaně sběr papíru a železa. Údaje o sběru budou sdělovány
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obci a budou použity pro společnost EKO-KOM, která zohlední větší
výtěžnost tříděného odpadu obce
zprávy o kontrolách hospodaření za rok 2013 provedených v ZŠ TGM
Jistebník a MŠ Jistebník ze dne 25.2.2014

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel ZŠ/

Poděkování
Ředitelství ZŠ děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a vlastní
organizaci dětského maškarního plesu 22.února letošního roku. Učitelkám
ZŠ a učitelkám MŠ za přípravu vystoupení dětských kolektivů a
pořadatelům plesu, tj. členům výboru SRPŠ a pedagogickým pracovníkům
místní ZŠ a MŠ.
Poděkování patří rovněž sponzorům plesu, kterými jsou fa KB
BLOK, HRUŠKA, MADE GROUP a.s., kavárna OÁZA, místní organizace TJ,
SDH, ČSCH, ČMS, zřizovatel školy tj. Obec Jistebník, Pekařství Šeděnka
Stará Ves n.O., Potraviny Wojcikovi, manželé Martin a Jana Ottovi a SRPŠ
při ZŠ.
Děkujeme všem učinkujícím dětem – dětem jistebnické mateřské
školy, žákům základní školy a dětem ZUŠ Studénka.
Výsledky zápisu dětí do 1.ročníku základního vzdělávání pro školní
rok 2014/15
Zápis dětí do 1.třídy ZŠ pro školní rok 2014/15 byl na naší škole
pořádán 6.února.
K zápisu se dostavilo celkem 16 dětí. U jedenácti dětí bylo
rozhodnuto o přijetí do 1. ročníku, v pěti případech bude ředitel školy
rozhodovat o přijetí, resp. o odkladu začátku školní docházk, v měsíci
červnu.
Sbíráme a pomáháme
V loňském roce se naše škola úspěšně zapojila do recyklosběru
baterií a pomohla ulehčit přírodě o 23 kilogramů baterií. (Sběr baterií ve
škole stále pokračuje.)
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V letošním roce chceme být i nadále prospěšní a proto jsme se
zapojili do sběru víček. Nasbíraná víčka budou nejen zrecyklována, ale
navíc budou i pomáhat při financování rehabilitace malé Melánie. Melánie
je 8. měsíční holčička ze Studénky, která se narodila s genetickým
onemocněním - Downovým syndromem. Celá rodina se k jejímu
onemocnění postavila čelem a rozhodla se bojovat. Boj to bude psychicky,
fyzicky, ale i finančně náročný. A právě s financemi jim díky sběru víček
můžeme pomoci. Víčka, která budou pro Melánii nasbírána, vykoupí firma
HOTTECH. Z částky, kterou za ně rodina obdrží, bude Melánii financována
rehabilitace, která není hrazena zdravotní pojišťovnou, ale která ji pomůže
být o kousek blíže běžnému životu.
A proto nebuďme lhostejní a pojďme společně pomoci tam, kde je to
třeba.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/ Věra Vaňková, ředitelka MŠ /

Informace k organizaci zápisu dětí do mateřské školy
pro školní rok 2014/2015
Mateřská škola Jistebník, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
oznamuje, že zápis dětí pro školní rok 2014/2015 proběhne ve dnech od
5. 5. 2013 do 9. 5. 2014. Rodiče si mohou přihlášku vyzvednout v době od
6.30 do 13.00 hodin v budově mateřské školy v Jistebníku č. p. 325.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 let. Žádosti o přijetí
dítěte budou posuzovány dle platných „Kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání“.

FESTIVALU POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
/Jiřina Matějová/
Pochod Krajem Jistebnických zpěváčků: sobota 3. května 2014
Sraz účastníků v 10 hodin u Oázy, odchod na trasu: Jistebník –
Košatka - oderské louky – Proskovice - Stará Bělá – Polanka - Jistebník.
Pochod Krajem Jistebnických zpěváčků se koná od roku 2010, letos
po páté. I když se nás schází každým rokem méně, rádi zveme každého,
kdo má chuť se projít nebo projet na kole jarní přírodou. Můžeme zaručit
skvělé zážitky a poznání blízkého okolí.
11. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska v obci Jistebník se
uskuteční v sobotu 24. 5. 2014 od 14. 30 hod.
Program:
- před KD koncert Jistebnické 13 – 14.30 hodin.
- v KD od 15 hodin:
Vernisáž výstav:
• František Lýsek – 110. výročí narození a pěvecký sbor Jistebničtí
zpěváčci
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• Jan Rybička Kovové plastiky
• Festival za 11 let
Koncert pěveckých souborů:
• Malá Ondřejnica - Stará Ves nad Ondřejnicí
• Dětský pěvecký sbor Kopretina při ZŠ K. Dvořáčka, Orlová - Lutyně
• Pěvecký sbor Ondráš - Nový Jičín
• Smíšený pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technická univerzita
Ostrava
Květnového festivalového termínu by se mělo zúčastnit na 150
účinkujících. Snad výjimečný termín /do loňského roku kolem 20. června,
letos poprvé v květnu/ přivede na tuto akci více místních občanů a rovněž
soubory nebudou čelit malým počtům pro dovolenkové akce dětí
s rodinami. V programu vždy vystupují neprofesionální sbory z blízkého
okolí, přesto byl festival každoročně kladně hodnocen. Srovnáváme-li
účast občanů ve třech obcích /Proskovicích, Staré Vsi nad Ondřejnicí a
v Jistebníku/ byl u nás nejslabší. Proto zveme všechny na tuto akci,
abychom se potěšili ze skvělých výkonů účinkujících. Vždyť festival Poodří
Františka Lýska je každoročně zařazen do celorepublikové akce festivalů,
jež probíhají od dubna každého roku. Dokonce program FPFL
v Proskovicích, letos 25. a 26. dubna, první akce festivalu, je prvním
termínem folklorních akcí v České republice.
Pořadatelé by si přáli, co nejméně zmatků kolem účastí souborů.
V loňském roce dva soubory odřekly vystoupení těsně před termínem. Díky
bezproblémovým souborům obecenstvo nebylo ochuzeno o program.
Tedy ještě jednou, srdečně zveme na již 11. ročník FPFL.
Sponzoři 11. ročníku FPFL 2014 - celkem 11
NV-PROPO Jiří Veselý, KB KLOK Václav Stareček, Dev Company Zdeněk
Vavrečka , ISMM Miloslav Cváček, Chov ryb Jistebník Antonín Madzia,
restaurace Na Obci Vladimír Mamula, Jistebnická stavební Tomáš Pleskot,
Chov koní Rudolf Švihora, OÁZA Petr Matěj, Hudební nástroje Jarmila +
Ladislav Mariašovi, Vekon Jaroslav Honěk.
Děkujeme těmto sponzorům, jsou už po několik let stálými
podporovateli festivalu. Jelikož se jejich řady ztenčují, o to více jim
děkujeme za přízeň.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci květnu a červnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Ludmila
Helena
Štefánia
Ivo

Kroutilová
Matějová
Mičánková
Mičánek

*

*

*

Zdenka
Otilie
Břetislav
Jarmila
Marie

70 let
60 let
60 let
60 let

*

Nováčková
Konečná
Čechovský
Gelnarová
Mihulová

85 let
80 let
60 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

DEN MATEK

/kulturní komise/

Druhá květnová neděle je již tradičně dnem, který přímo vybízí malé,
ale i dospělé děti, aby přišly s přáním a poděkováním mamince, babičce,
prababičce k jejich svátku – Dni matek. U nás v Jistebníku toto poděkování
uskutečníme v neděli 11. května v 15 hodin v našem kulturním domě.
Všechny maminky, babičky i prababičky jsou kulturní komisí Rady
obce srdečně zvány.
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VH - PŮLMARATÓN 2014

/Martin Otto/
za hlavního organizátora a o. s. DONUM
Vážení spoluobčané,
přijměte, prosím, pozvání na IV. ročník jistebnického
VH-půlmaratónu, běh na 10 km a také na Dětskou sportovní
olympiádu. Akce se bude konat
v sobotu 7. června 2014
v oblasti CHKO Poodří se startem na fotbalovém hřišti v Jistebníku.
K závodům i zájmu podílet se na jejich organizaci se stále můžete
přihlásit i nyní na www.vh-pulmaraton.cz, kde rovněž naleznete veškeré
potřebné informace a kontakty. Těšíme se na Vaši účast, přijďte si dokázat,
že na to máte!
Program sportovně–kulturního odpoledne a večera na hřišti TJ
12:30 Zahájení prezence pro dětskou Olympiádu, Půlmaraton i běh na 10 km
13:00 Zahájení soutěží dětské sport. Olympiády (mj. plnění odznaku všestrannosti olympijských vítězů, několik disciplin fotbalové abecedy)
15:00 Zahájení doprovodného programu
stanoviště profesionálních záchranářů s ukázkami poskytování
první pomoci při různých zraněních včetně prohlídky sanitky
přítomnost členů Moravskoslezského klubu olympioniků – přijďte
se hostů zeptat, jaké zážitky a zkušenosti získali při účasti na
„jejich“ Olympiádě(např. Vítězslava Máchy a dalších)
přislíbená mobilní sportoviště firmy Decathlon (trampolíny,
basketbalové koše, ping-pongové stoly...)
přislíbená tradiční účast leteckých modelářů
jízda na koních
výtvarný kroužek včetně oblíbeného malování na tváře
akustická bubínková sekce
loutková scéna
16:00 Start Půlmaratonu – startérem bude pan Libor Radimec,
legendární hráč FC Baník Ostrava a zlatý olympionik z Moskvy 1980
16:30 Start běhu na 10 km – za závorami před zahradnictvím Slavík
18:00 Zahájení exhibice v bike parku
19:00 Vyhlášení výsledků Půlmaratonu a běhu na 10 km
20:30 Zapálení táboráku, zahájení turnaje v šipkách, otevření Galerie v
šatnách
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21:00 Praskání Rosti Petříka – diskotéka pro všechny generace v podání
leadra kapely Úspěch a mj. hlavního konferenciéra festivalu Colours
of Ostrava
23:00 Finále turnaje v šipkách
Po celé odpoledne budou moci návštěvníci podpořit konání akce
formou dobrovolného vstupného. Vstupné na Praskání RP je 70 Kč,
vstupenky budou slosovatelné – např. 5 x menu od Chacharovy pizzy, 3 x
vstup pro 2 osoby na věž Ostravské radnice s komentovaným výkladem
průvodce a další ceny, které jsou v jednání – pokud byste měli zájem nám
do tomboly přispět, rádi Vaši podporu přijmeme. Po 21.hodině zajistíme
odvoz návštěvníků akce do blízkého okolí Jistebníku a Ostravy.
Za krajně nepříznivého počasí se vyhlášení vítězů a večerní program
přesune na Mysliveckou chatu.
Již nyní děkujeme zhruba 60 pořadatelům a 20 spolkům, firmám
či sdružením, které se na přípravě akce finančně nebo jiným
způsobem podílejí. Rádi přivítáme případné další zájemce o
spolupráci, jak organizační, tak finanční.
Pomozte nám s naším letošním cílem, kterým je překonání 100
účastníků v běžeckých závodech. Informujte prosím o naší akci své
spolužáky, kolegy či známé. Děkujeme ☺.
V jednání je rovněž uskutečnění 1. ročníku memoriálu Jirky
Stehlíka ve streetballu, předběžně také 7. 6. 2014. Pokud v tomto termínu
obdrží jeho bratr Jan reprezentační pozvánku na mistrovství světa,
najdeme pro basket termín jiný. Memoriál by se konal v areálu firmy DEV
Company.

INFORMACE O HONEBNÍM SPOLEČENSTVU JISTEBNÍK

.

/Jaromír Sládeček ml., honební starosta/
Zrušení konání plánované valné hromady Honebního společenstva
Jistebník. Valná hromada HS Jistebník, která se má konat dne 30.5.2014 od
16:00 hod. na myslivně MS Jistebník č. p. 50, je Z R U Š E N A.
Důvod: Do dnešního dne není pravomocně rozhodnuto o platnosti
všech rozhodnutí z poslední valné hromady ze dne 20.4. 2013. Proto ruším
plánovanou valnou hromadu. Jakmile to bude možné, budu Vás, členy HS
Jistebník, informovat o konání další valné hromady.
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Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Hasiči zvou
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně zve občany a
příznivce požárního sportu na:

*

17. ročník POHÁROVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ v požárním útoku

Soutěž se uskuteční v neděli 15. června 2014 od 8.30 hodin na hřišti
TJ Jistebník. Soutěž se bude konat za každého počasí. Pro všechny bude
připraveno bohaté občerstvení.
Věříme, že přijdete zhlédnout zápolení soutěžících družstev a
povzbudit je k dobrým sportovním výkonům.
Na Vaši hojnou účast se těší jistebničtí hasiči.

CO JE (KDO JE) OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DONUM
.
/Kateřina Moroňová/
Vážení spoluobčané, možná vás poslední dobou překvapily pozvánky
na akce konané občanským sdružením Donum. Setkali jsme se s otázkou, co
to vlastně je to Donum?
Proto si vás v krátkosti dovolím seznámit s myšlenkami sdružení a
náplní naší činnosti. Občanské sdružení Donum vzniklo v květnu 2013 po
registraci MVČR. Prvním popudem pro založení sdružení byla chuť několika
lidí pořádat letní pobytové tábory pro děti a vytvářet další volnočasové
aktivity pro děti i dospělé.
Základním cílem o.s. Donum je poskytovat obecně prospěšnou činnost
v oblasti vzdělávání a výchovy, podporovat, podněcovat a rozvíjet
smysluplné trávení volného času pro děti, mládež a jejich rodinné příslušníky
a pro děti a mládež se sociálním, zdravotním znevýhodněním, se speciálními
vzdělávacími potřebami a pro děti mimořádně nadané.
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a) zajišťování volnočasových aktivit pro děti, mládež, dospělé a
seniory,
b) pořádání sezónních táborů, výletů a víkendových akcí,
c) poskytování služeb péče o děti a rodinu,
d) zajišťování a pořádání odborných seminářů pro pedagogické
pracovníky a širokou veřejnost,
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e) zajišťování a pořádání kulturně společenských a sportovních
akcí, přehlídek a soutěží,
f) vytváření programové nabídky se zaměřením na terapeutické
činnosti (arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie,
animoterapie apod.),
g) poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti
enviromentální výchovy.
h) spolupráce s jinými sdruženími, institucemi, úřady a
organizacemi.
V loňském roce se nám podařilo uskutečnit tyto akce: spolupořádání
letního tábora v Kateřinicích u Vsetína, výlety na Ostravici a Štramberk,
Jistebnický strašák s muzikoterapeutickou dílničkou, Dětský výlov v
Jistebníku. V roce 2014 to pak byly tyto: Přehlídka dětské divadelní tvorby
Arénka konaná v lednu v Divadle loutek Ostrava, workshop dramaterapie pro
pedagogy tamtéž, malování na obličej v rámci Maškarního plesu v Jistebníku,
Masopustní průvod s večerní veselicí.
Dále připravujeme: spoluúčast na Čarodějnicích, v květnu výlet pro
děti na Lipnou u Potštátu (ještě jsou volná místa...), v červnu spoluorganizaci
VH Jistebnického půlmaratonu, o letních prázdninách LT v obci Dívčí Hrad
(plně obsazeno), koncem září opět Jistebnického Strašáka a v rámci výlovu
několik zábavných aktivit pro děti.
V této chvíli má o. s. Donum devět registrovaných členů a několik
přátel, kteří s nadšením podporují naše akce. Pokud vás činnost sdružení
zaujala a chtěli byste se stát členem sdružení nebo nám jinak pomoci,
budeme vám velmi vděční.
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Největší odměnou, podporou a radostí pak pro nás je, když se akcí
sdružení účastníte a líbí se vám. Najdete nás na facebooku, navštívit můžete
také naše stránky sdruzeni-donum.com/ a podívat se na naši fotogalerii na
http://osdonum.rajce.idnes.cz/. Případné vaše dotazy rádi zodpovíme
osobně nebo mailem: o.s.donum@gmail.com .
Chtěla bych poděkovat lidem, kteří pro sdružení dělají spoustu práce,
ve svém volném čase a zadarmo. Především manželům Šidíkovým, Martinu
Ottovi, Dagmar Nyklové, Lumíru Miženkovi, Pavlíně Dohnalové, Šárce
Štefáníkové a Marku Moroňovi. Za podporu a pomoc patří velký dík také
Alence Myškové, Ladě Majerové, Jarce Ramíkové, Milanu Míčkovi a Radku
Ledvinovi. Naši činnost podpořilo také Statutární město Ostrava a drobní
dárci z řad našich spoluobčanů a kamarádů.
Děkuji, že jste dočetli až sem a těšíme se na setkání s vámi.
Za občanské sdružení Donum vám přeji krásné dny.

DAŇ Z VĚCÍ NEMOVITÝCH

.

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí
Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční
správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky
k placení této daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta pro
placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu, končí tato
lhůta až v pondělí 2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitých věcí
částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň najednou. Je-li daň vyšší než
5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném
termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit
i bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě se
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použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním
symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních pracovišť
finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách budou složenky
rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních úřadů. Proto je třeba
počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni poplatníci složenky
současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května rozesílány tak, aby
poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci
poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města
Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně
příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit. Na oddělitelné části
složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková výše daně z nemovitých
věcí na rok 2014, splatná příslušnému finančnímu úřadu, a také výše případného
přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může
zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný daňový
nedoplatek nebo příslušenství daně.
Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího
územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis
k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo více
krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží od
finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé složenky pro
placení daně
za všechny příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014
došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce
vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou výši
daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude pro
poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného
finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června 2014 včetně.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí
za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město Prahu,
a tuto skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách všech svých
územních pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění hromadného
předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách obcí
v příslušném kraji.
Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení
daně z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných předpisných seznamů,
zveřejněné
na
jejích
internetových
stránkách
na
adrese:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf10_7.pdf
a
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf15_5.pdf.
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Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj
7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj
7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj
7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královehradecký kraj
7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj
7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj
7755-47620661/0710

UNPLUGGED 2014

/Tereza Tížková/

Unplugged 2014 - To nejlepší z garáže
Pokud máte rádi dobrou hudbu a chcete se trochu pobavit, neměli
byste chybět na letošním ročníku festivalu Unplugged. Čekají na vás vtipné
divadelní scénky sehrané samotnými studenty a jako obvykle skvělá
vystoupení kapel. Neváhejte a přijďte se podívat, určitě nebudete litovat!
Další info naleznete na unplugged.gmk.cz nebo na našich facebookových
stránkách.
Datum konání:
5. června (čtvrtek) 18:00 – 23:00
6. června (pátek) 18:00 – 23:00
Místo konání:
Tělocvična Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci.
Vstup od autobusové zastávky "Beseda".
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CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU

/redakční rada/

1. a 2. 5.
3. 5.
8. 5.
10.5.

Vzpomeneme osvobození Jistebníka
Pochod krajem Jistebnických zpěváčků
Připomeneme si ukončení II. světové války
Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, tentokrát na
parkovišti na návsi Jistebnických zpěváčků – 7.00 - 11.00 hod.
11.5.
Den matek v kulturním domě – od 15 hodin
24. 5.
11. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska – náves
Jistebnických zpěváčků a KD - od 14.30 hod.
31. 5.
Dětský den na školním hřišti
7. 6.
VH – půlmaraton, běh na 10 km a dětská sportovní olympiáda
– hřiště TJ Jistebník (CHKO Poodří)
7. 6.
Vítání občánků a setkání s jubilanty – obřadní síň Obecního
úřadu Jistebník (nově narození občánci a jubilanti budou
písemně pozváni)
15. 6.
Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním sportu – hřiště TJ
od 8.30 hod.
15. 6. Loutkové divadélko – přísálí Kd – v 15.00 hodin
29. 6. Jistebnická pouť – náves Jistebnických zpěváčků
Pravidelná mistrovská fotbalová utkání

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Ing.Petra Ondovčáková
Jistebník č.p. 185

tel. 724 880 431

Nabízím tyto druhy masáží:
Zdravotní, čínskou, medovou, lymfatickou reflexní,
míčkovou, segmentovou a moxování.

Můžete si objednat i masáž u Vás doma.
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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

OZO Ostrava s. r. o., provozovna Studénka oznamuje, že vývoz „BIO
odpadu“ bude v naší obci od měsíce dubna vždy ve středu v lichý týden.
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A CO NA KONEC . . .
* Děkujeme všem spoluobčanům, kteří počátkem jara uklidí okolí svého
domu a nezapomenou ani na příkopku či chodník. Dále Vás žádáme,
abyste vzali v úvahu, že Lužní potok protékající obcí, není popelnice,
a proto do něj neházejte žádný biologický ani jiný odpad.
* 10. května 2014 v době od 7 do 11 hodin budou na návsi přistaveny
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
* Dovolujeme si požádat občany, kteří své psí mazlíčky venčí na obecních
chodnících, cestách a veřejných prostranstvích v obci, aby po nich
uklízeli výkaly. Nechceme se přece brodit v psích exkrementech!
* Majitelům psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, připomínáme, že
poplatek byl splatný do 30. dubna. Za jednoho psa činí poplatek 150 Kč
a je možné ho zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem na číslo účtu: 1760135359/0800.
* Další Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem července.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./
Písemné příspěvky odevzdávejte do STŘEDY 18. června 2014.

* 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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