březen – duben / 2014
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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“.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

HAWAI PÁRTY
Opět jako v loňském roce s podtextem „nevaž se – odvaž se“ zahájilo
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T. G. M. Jistebník v sobotu 18.1.2014
v místním kulturním domě plesovou sezónu v Jistebníku. Letos ve stylu
HAWAI PÁRTY.
U vstupu vás přivítaly Havajanky z řad našeho sdružení. Večer se
svým programem zpestřily havajské tanečnice z Jistebníka v koprodukci
s havajskými tanečnicemi ze sousední Košatky. Veselou a pohodovou
náladu umocňovala barevná květinová výzdoba sálu a všech prostor, prostě
jako na Havaji. Pláž, moře, sluníčko – i v tomto stylu byla připravena bohatá
tombola s hlavními výhrami, např. bazén, velký nafukovací člun, slunečník,
atd.
Díky sponzorům, kteří poskytli finanční nebo věcné dary, mohla být
uspořádána tato párty. Sdružení rodičů a přátel školy velmi děkuje
sponzorům plesu, kterými jsou: Restaurace Na obci - p. Vladimír Mamula,
manželé Storzerovi, Potraviny RAMIKO, stavební firma STONSTAV (Stiler §
Ondryáš), manželé Vrbinčíkovi, Potraviny WOJCIKOVI, Pedikúra Simona
Zajícová. Zároveň děkujeme všem, kteří nám přispěli finančně při osobním
pozvání na ples.
Poděkování patří také Vám všem, účastníkům Havajské párty, kteří
jste se přišli podívat, jak to vypadá na jistebnické Havaji, a svou přítomností
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a dobrou náladou podpořili náš již tradičně trochu netradiční ples. Těšíme
se na setkání s Vámi na dalších akcích pořádaných naším sdružením.

Za Sdružení rodičů a přátel školy – Petra Rašková

LOUTKOVÉ DIVADLO V ROCE 2014

/Jarmila Mariašová/

V roce 2014 oslaví naše loutkové divadlo 15. narozeniny.
Děkujeme touto cestou dětem i dospělým za dosavadní přízeň.
V loňském roce poctilo Kašpárka svou návštěvou celkem 193 diváků. Z toho
bylo 119 dětí. Jedno představení shlédlo přibližně 30 diváků.
A na co se můžete v letošním roce těšit?
Na pohádku O Budulínkovi, O ševci a čertovi
a také na malou narozeninovou oslavu.
Přijďte všechny, milé děti, Kašpárek se na
vás těší! V březnu se divadélko bude hrát 16. 3.
a v dubnu 6.4. Loutkové divadlo bude začínat
v 15 hodin. Těšíme se na malé i velké diváky.
Případná změna bude včas ohlášena.
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VH - PŮLMARATÓN 2014

/Martin Otto/
za organizátory a o. s. DONUM

Vážení spoluobčané,
přijměte, prosím, pozvání na 4. ročník jistebnického VH-půlmaratónu,
běh na 10 km a dětskou sportovní olympiádu. Akce se bude konat
v sobotu 7. června 2014 v oblasti CHKO Poodří, mezi Jistebníkem a
Polankou nad Odrou, se startem na hřišti v Jistebníku.
K závodům i zájmu podílet se na jejich organizaci se můžete přihlásit
již nyní na www.vh-pulmaraton.cz, kde rovněž naleznete veškeré potřebné
informace. Přijďte si dokázat, že na to máte! Těšíme se na Vaši účast !!!
Již nyní sledujeme ze strany Jistebničanů zvýšený zájem o tuto akci a
to nás velice těší.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

Rozlosování jarní sezóny 2014
Na jaro je pro naše fotbalové příznivce připraven tento
program :
MUŽI
30. 3. neděle
6. 4. neděle
12. 4. sobota
20. 4. neděle
27. 4. neděle
4. 5. neděle
11. 5. neděle
18. 5. neděle
25. 5. neděle
31. 5. sobota
8. 6. neděle
15. 6. neděle
21. 6. sobota

15.30
15.30
16.00
16.00
16.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Tichá
Jistebník
Suchdol
Jistebník
Jistebník
Starý Jičín
Jistebník
Jeseník
Jistebník
Bordovice
Jistebník
Jistebník
Kopřivnice
4

-

Jistebník /autobus/
Vlčovice
Jistebník /vlastní auta/
Kozlovice
Libhošť
Jistebník /autobus/
Jakubčovice
Jistebník /autobus/
Kateřinice
Jistebník /autobus/
Odry
Hukvaldy
Jistebník /vlastní auta/

DOROST
6. 4. neděle
12. 4. sobota
20. 4. neděle
27. 4. neděle
11. 5. neděle
18. 5. neděle
25. 5. neděle
1. 6. neděle
7. 6. sobota
15. 6. neděle

12.30
13.45
13.15
13.00
13.30
14.15
14.00
14.00
17.00
14.00

Petřvald Jakubčovice Libhošť
Petřvald Petřvald Vlčovice
Petřvald Petřvald Jeseník
Petřvald -

Jeseník
Petřvald
Petřvald
Vlčovice
Kunín
Petřvald
Libhošť
Jakubčovice
Petřvald
Lichnov

Poznámka: Jistebnický dorost letos hraje ve spojeném družstvu s dorostenci Petřvaldu.

ŽÁCI
26. 4. sobota
1. 5. čtvrtek
4. 5. neděle
11. 5. neděle
18. 5. neděle
25. 5. neděle
1. 6. neděle
14. 6. sobota

14.00
15.30
14.00
10.00
14.30
14.45
11.30
14.30

Bravantice Jistebník Jistebník Jistebník Spálov
Tísek
Jistebník Vel. Albrechtice -

Jistebník
/mikrobus/
Spálov
Tísek
Velké Albrechtice
Jistebník /mikrobus/
Jistebník
/mikrobus/
Bravantice
Jistebník
/mikrobus/

Všichni naši příznivci a fanoušci jsou na tato utkání srdečně zváni.
Generálka na jarní sezónu se uskuteční v sobotu 22. 3. 2014 ve 14.00
hod. na hřišti v Jistebníku. Soupeřem našeho družstva bude Petřvald.
Zároveň se v sobotu 22. 3. 2014 v 16.30 hod. v Hospůdce Na hřišti
uskuteční Valná hromada TJ Jistebník. Všichni členové TJ a příznivci
jistebnického fotbalu jsou srdečně zváni.
TJ Jistebník ve spolupráci se základní školou a Hospůdkou Na hřišti
chystá už tradiční táborák spojený s pochodem a pálením čarodějnic. Po
loňském velkém úspěchu bude i letos při této příležitosti postavena májka.
Akce se koná 30. 4. 2014 na hřišti TJ. Čas této akce bude upřesněn.
Všichni jsou srdečně zváni.
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Dovolte mi, abych jménem TJ JISTEBNÍK poděkoval všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu sportovního plesu. Velké poděkování patří
také sponzorům a všem občanům, kteří se přišli pobavit. Ještě jednou všem
velké díky.
Na sportovním plese konaném v pátek 24. 1. 2014 byli vyhlášeni:
NEJLEPŠÍ SPORTOVCI ROKU 2013:
v kategorii MUŽŮ:
* 1. místo - Pavel Šamaj, 2. místo - Miroslav Lebica, 3. místo - Martin Pasker
v kategorii DOROSTENCŮ:
* 1. místo - Patrik Štandl, 2. místo - Lukáš Andrys, 3. místo - Patrik Jalůvka
v kategorii ŽÁKŮ:
* 1. místo - Jaroslav Bednář, 2. místo - Jaroslav Tilscher, 3. místo - Josef
Konečný
OSOBNOST ROKU 2013
: Ing. Jiří Veselý
TRENÉR ROKU 2013
: Jiří Veselý ml. (trenér žáků)
FANOUŠEK ROKU 2013
: Miroslav Michalík

NAŠI JUBILANTI

.

V měsících březnu a dubnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Zdeňka
Milan
Anna
Alena

Vašková
Holaň
Dugasová
Vitochová

80 let
75 let
60 let
60 let

Emil
Anton
Josef

Mihálik
Kamenský
Palička

80 let
75 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
/Jiřina Matějová/
11. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska /FPFL/ 2014
Dne 6. 2. 2014 se konala Valná hromada FPFL v Proskovicích. Sešli se
zástupci tří festivalových obcí: Staré Vsi nad Ondřejnicí, Jistebníku a
městské části Ostrava - Proskovice. Bylo třeba projednat přípravu
11.ročníku FPFL, letos věnovanému 110. výročí narození Františka Lýska
(1904-1977) v Proskovicích, sbormistru prvního dětského pěveckého
sboru při české škole v Jistebníku - nazvaném Jistebničtí zpěváčci. Jejich
slavná existence v obci Jistebník se konala v letech 1929-1938. Slavná
proto, že ve své době byli první zájmový dětský pěvecký sbor při škole a
děti zpívaly vícehlasé písně, do této doby neznámé umění. Proto brzy po
založení Jistebničtí zpěváčci zpívali při kulturních akcích nejen v blízkých
obcích, ale i živě v ostravském rozhlasovém studiu. Byli zváni na
vystoupení až do Vídně, na Pražském hradě je přijal i první československý
prezident T. G. Masaryk /1933/. Byli i při natáčení filmu Jistebničtí zpěváčci
/Melodie Beskyd/. František Lýsek, profesor, muzikolog, sbormistr, sbíral
lidové písně Lašska, Brněnska a upravoval je pro vícehlasé sbory. Za svůj
život nasbíral víc než 1 000 písní. Profesor Lýsek dal sborovému zpěvu
vysokou úroveň ve všech dětských sborech, které vedl, ať už v Jistebníku,
Otrokovicích nebo i v Brně. Vytvořil teoretické základy pro sborový zpěv a
vyškolil řadu odborníků pro práci ve sborech za svého působení na
Univerzitě v Brně.
Letošní ročník FPFL proběhne v těchto termínech:
Ostrava - Proskovice
25. a 26. dubna 2014
Jistebník
24. května 2014
Stará Ves nad Ondřejnicí
6. - 7. června a 20. června 2014
Doprovodná akce:
Pochod Krajem Jistebnických zpěváčků:
3. května 2014
Program v obci Jistebník 24. 5. 2014 v 14. 30 hod.
Před kulturním domem - koncert Jistebnické 13
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V KD:
• Malá Ondřejnica ze Staré Vsi nad Ondřejnicí
• Smíšený pěvecký sbor při ZŠ a Gymnáziu Orlová
• Pěvecký sbor Ondráš , Nový Jičín
• Smíšený pěvecký sbor Vysoké školy báňské, TU Ostrava
Výstavy:
O Františku Lýskovi a pěveckém sboru Jistebničtí zpěváčci + FPFL za 11 let
Kovové plastiky Jana Rybičky
Od října 2013 se může obec Jistebník pochlubit ulicí Galerijní. Na
rodinných domcích jsou umístěny velkoformátové fotografie, na nichž jsou
zachyceni obyvatelé příslušného domu i se svými miláčky, např. pejsky.
Díky manželům Lipinovým a jejich známým z ulice se dotáhl pěkný nápad
do zdárného konce. Zajímavá část obce je předmětem návštěv a prohlídky
občanů i cizích návštěvníků. A proč to uvádím ve zprávě z Valné hromady
FPFL? Protože zde bylo navrženo, aby původní fotografie Jistebnických
zpěváčků byly také zvětšeny a dokonce je určena i finanční částka ke
zrealizování tohoto námětu z festivalové pokladny.
Za zdárnou organizaci festivalu děkujeme dosavadním sponzorům.
V loňském roce se zapojilo celkem 14 firem z obce Jistebník, někteří
pravidelně přispívají již 6 let. Velmi jim za to děkujeme. Pokud by se někdo
mohl přidat, je možné se ohlásit na e-mailu:
matejovajirina@seznam.cz, nebo M: 602 436 248
Na setkání při festivalových akcích se těší pořadatelé.

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU A DUBNU
16. 3.
22. 3.
březen
6. 4.
21. 4. – 22. 4.
27. 4.
30. 4.

/redakční rada/

Loutkové divadélko
přísálí KD
Valná hromada TJ Jistebník
hospůdka Na hřišti
Zasedání zastupitelstva obce
přísálí KD
Loutkové divadélko
přísálí KD
Velikonoce
Jarní koncert Dechového orchestru mladých
KD
Pálení čarodějnic
hřiště TJ
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OZO INFORMUJE

.

OZO Ostrava s. r. o., provozovna 6 – Studénka oznamuje občanům, že
si mohou na Obecním úřadu Jistebník objednat nádoby a uzavřít smlouvu
na vývoz BIO odpadu. Bio odpad je odvážen od měsíce dubna a jeho vývoz
končí v měsíci listopadu.
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191, tj. nádoba na odpad
o objemu 70 l a četnost odvozu 1x měsíčně, připomínáme termíny odvozu
v roce 2013:
leden
3. 1. a 30. 1.
červenec 17. 7.
únor
27. 2.
srpen
14. 8.
březen
27. 3.
září
11. 9.
duben
24. 4.
říjen
9. 10.
květen
22. 5.
listopad
6. 11.
červen
19. 6.
prosinec 4. 12.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Připravme se na jaro
Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než
v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních zahrádkářských
prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na
zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí
se do plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím
nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické
osoby. Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí
finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20.000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho
nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost při
zakládání těchto ohňů na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na
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ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny
dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení - např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatkou,
aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet
od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době,
kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště
bude pod neustálým dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale
jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy
postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a
dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď
telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě
mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může
být uložena pokuta až do výše 500.000 Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem,
nemají za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny
postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného
sboru lze nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se
ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni
k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu,
jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a
následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě
vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby
pokutou až do výše 25.000 Kč.
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Zveme všechny příznivce
na pochod Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
Kdy?
V sobotu 3. května 2014
Odkud a kdy se vychází? V 10 hodin z - Proskovic
- Staré Vsi n. Ondř.
- Jistebníku
Trasa asi 15 km
Proskovjáci jdou od budovy ZŠ cyklistickou stezkou z obce přes
louky na Košatku, dál na oderský most a směr Jistebník. Zpět buď stejnou
cestou, nebo přes rybářství a dál mezi rybníky směr oderský most u
Polanky, dál přes Starou Bělou do Proskovic.
Starovjáci jdou od zámku směrem na Košatku a u mostu přes Lubinu
buď počkají na Jistebničany a spolu jdou směrem na Proskovice, nebo
z Košatky dál na Jistebník, mezi rybníky směr Polanka, dál po mostě přes
Odru směr Stará Bělá a dál na Proskovice a Starou Ves nad Ondřejnicí.
Jistebničané jdou od Oázy směr Košatka, most přes Lubinu a
pokračují dál přes louky k Proskovicím, ke Staré Bělé a k oderskému mostu
u Polanky. V Polance u Obloukové ulice odbočí mezi rybníky směr sádky a
rybářství Jistebník.
Můžete jít trasu i jinak, podle libosti.
Možné zastávky: Restaurace Odra v Košatce
Restaurace U Matěje ve Staré Bělé
Restaurace Oáza v Jistebníku
Restaurace U Matěje v Jistebníku
Mohou se přidat turisté i cykloturisté z okolí Poodří a Ostravy,
přijeďte vlakem či autobusem na určitou zastávku a přidejte se k místním.
Na setkání s vámi se těšíme.
Za organizátory Mgr. Jiřina Matějová, Jistebník, mobil: 602 436 248
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

UPOZORNĚNÍ
pro podnikatele, kteří prodávají kvasný líh, konzumní líh a lihoviny
(s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín, medoviny
a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
Dne 17. 10. 2013 vstoupil v účinnost zákon č. 309/2013 Sb., kterým se mění
zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenské podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů.
Tato novela živnostenského zákona mimo jiné nově reguluje prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin tak, že do stávající koncesované
živnosti s předmětem podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního
lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín,
ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
se na konci doplňují slova „a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“.
Nová úprava se vztahuje na všechny podnikatele, kteří se zabývají
distribucí kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin a prodejem těchto
produktů jak podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců
lihovin v obchodě se úprava vztahuje také na podnikatele, kteří lihoviny
prodávají v hostinských provozovnách, případně i v dopravních prostředcích.
Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti zákona č. 309/2013 Sb., (tj.
k 17. 10. 2013) oprávnění prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny,
mohou v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona (tj. do 17. 04. 2014).
V této lhůtě jsou povinni požádat živnostenský úřad o koncesi pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin. Marným uplynutím lhůty
k podání žádosti o koncesi podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh
nebo lihoviny zaniká.
K získání koncese v částečném rozsahu, a to pro prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, není nutné splnit žádné kvalifikační předpoklady.
Přijetí žádosti o koncesi nepodléhá správnímu poplatku.
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Zpracuji Vaše daňové přiznání k dani z příjmu za rok 2013
Dále nabízím kompletní vedení účetnictví a daňové evidence,
zpracování přiznání, DPH, rekonstrukce, kompletní
zpracování mezd, personalistika, zastupování před úřady.
Dovoz, vývoz, intrastat, poradenství, statistika,
závěrky a výkazy, veškerá daňová přiznání.
Kontakt: Ing. Martina Mališová
Email: malisova.ucto@seznam.cz
603517724

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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STŘECHY
Pokládka rovných a šikmých střešních krytin
Výroba a montáž klempířských prvků a parapetů
Montáž střešních oken
Nástřik půdních prostor proti škůdcům
Zateplení střech
Hydroizolace
Stavba pergol
Odvoz a likvidace odpadů
Zednické práce
Zateplení stěn budov
Montáž plastových oken a dveří
Výroba a montáž okenních sítí a žaluzií
Kompletní dodávky materiálu
Nemáte dostatečnou hotovost?
Umožníme Vám platbu formou splátek
Zdarma zhotovení cenové nabídky
775 210 970
www.pokryvacstvi-chrastina.wz.cz
chrastinar@seznam.cz

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
14
jaroslav.hornik@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
* Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v měsíci březnu 2014
v přísálí kulturního domu. Přesný termín bude vyhlášen rozhlasem.
* 30. března 2014 začíná letní čas.
Hodiny ve 02.00 si posuneme na 03.00 hod.
* Majitele psů upozorňujeme na zaplacení poplatku ze psů, který je
splatný do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři
obecního úřadu, nebo převodem: číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem května.
Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 17. dubna 2014.

Velikonoční svátky v letošním roce slavíme
20. dubna - Neděle velikonoční a 21. dubna - Pondělí velikonoční.
Všem spoluobčanům přejeme velikonoční pohodu, dětem bohatou
pomlázku a všem společně hodně slunných jarních dní.

* 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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