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VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

5. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 31. 9. 2015.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů po projednání:
schvaluje
- 3. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2015 - příjmy: 16.350 tis. Kč
- výdaje: 17.697 tis. Kč;
- Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jistebník na financování spolupodílu
žadatele (Moravskoslezský kraj) na nákup dopravního automobilu pro JPO III
Jistebník;
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na nákup dopravního automobilu pro
JPO III Jistebník mezi obcí Jistebník a Moravskoslezským krajem;
bere na vědomí
- Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2014 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření svazku za rok 2014 a zápis kontrolního výboru Regionu Poodří
ze dne 18.6.2015;
- informace starosty obce;
- zápisy o provedené kontrole hospodaření ZŠ TGM Jistebník ze dne 7.9.2015
a MŠ Jistebník ze dne 9.9.2015.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Naše škola se každoročně zapojuje do soutěže vyhlašované Sběrnými
dvory s. r. o. s názvem „O ekologicky nejzdatnější školu“. Ani letos tomu není
jinak.
První sběr papíru proběhl v úterý 6. října a stejně jako každý rok se
zapojila téměř celá obec. Lidé vozili a nosili papír ze všech koutů Jistebníka, paní
ředitelka Storzerová a paní učitelka Brožová vážily a zapisovaly o sto šest a
dobrovolníci z osmého a devátého ročníku ukládali roztodivné balíky do
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kontejneru, jak jen to šlo. Nasbíralo se toho opravdu hodně, jeden kontejner nám
nestačil. Snad se nám stejné množství podaří nasbírat i na jaře.
V soutěži je hodnocen průměrný počet kilogramů papíru na žáka školy a
také celkové množství odvezeného papíru. Tyto dvě kategorie jsou vyhlašovány
zvlášť a v každé z nich může uspět tatáž škola. První tři místa v jednotlivých
kategoriích jsou oceněna nemalou finanční odměnou (2000, 3000 a 5000 Kč).
S naším nízkým počtem žáků jsme značně znevýhodněni, ale díky
občanům Jistebníka se nám daří dosahovat skvělých výsledků. V uplynulých
dvou letech jsme se dvakrát umístili na druhém místě, čímž jsme společnými
silami získali finanční odměnu, kterou jsme použili na nákup materiálů pro
výuku.
Jak vyplývá z následující tabulky, postupně se zlepšujeme…
Počet žáků

kg celkem

Umístění

kg/žáka

Umístění

2010/2011

136

4480

13.

32,9

10.

2011/2012

115

10050

9.

87

4.

2012/2013

107

8670

10.

81

4.

2013/2014

116

11810

7.

102

2.

2014/2015

103

11530

9.

112

2.

Všem, kteří se účastní sběru papíru, bychom rádi poděkovali. Chráníte tím
nejen životní prostředí, ale také pomáháte škole k vítězství. DĚKUJEME…
Mgr. Jana Kocichová
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Dne 6. července tohoto roku uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana Husa.
Žáci naší školy měli možnost připomenout si toto významné
výročí až po prázdninách.
V září tvořili referáty a nástěnky ve třídách a také se
připravovali na vědomostní soutěž „RISKUJ“ k této významné
historické osobnosti našich dějin.
Třídní kola soutěže proběhla na počátku měsíce října v 6.
– 9. ročníku. Žáci 7. třídy sice vytvořili pěkné referáty, ovšem
ve svém třídním kole soutěže získali pouze mínusové body, takže do finále
nepostoupilo ani jedno družstvo. Až budou toto učivo probírat v hodinách
dějepisu, zřejmě budou muset přidat.
V semifinále se tedy utkala družstva 6., 8. a 9. ročníku. Mezitřídní klání
bylo velice vyrovnané, celkem byla jen jedna špatná odpověď. Šlo tedy hlavně o
taktiku. Nakonec o „fous“ vyhrálo družstvo deváté třídy ve složení: Adéla
Martínková, Jiří Tyleček a Lucie Mikulová.
Finále pak proběhlo přímými otázkami na jednotlivé členy vítězného
družstva. S náskokem zvítězila Adéla Martínková. Absolutní vítězce i jejímu
družstvu gratulujeme!!
Svatava Dreslerová a Mgr. Lenka Kurečková
Foto vítězného týmu
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Naše základní škola se v letošním školním roce zapojila do projektu „Svět
techniky očima dětí“. Jedná se o druhý ročník výtvarné soutěže, jejímž účelem je
podpořit kontakt a užší spolupráci mezi školami a vzdělávacím centrem v Dolní
oblasti Vítkovic. Prostřednictvím projektu by se žáci měli dozvědět mnohé věci
z různých vědeckých oborů, rozšířit si povědomí o ostravském regionu, o
průmyslové historii apod.
První část projektu probíhá formou inspirativní návštěvy žáků ve velkém
Světě techniky. Tuto návštěvu má škola pro vybrané žáky zdarma. My jsme do
soutěže zapojili žáky 5. – 9. ročníku a 14. října jsme jeli na exkurzi. Žáci
procházeli interaktivní expozice ve skupinách třídních kolektivů v doprovodu
svých třídních učitelek. Vše se zaujetím zkoumali, byli zvídaví a zapálení pro
každou novou věc, která se před nimi objevila. Pro případné dotazy a vysvětlení
funkce některých modelů nám byli k dispozici animátoři, kteří se dětem ochotně
věnovali. Po dvou a půl vyčerpávajících hodinách jsme odjížděli z Vítkovic
nadšení a plní nových poznatků.
Ve druhé fázi by z naší inspirativní návštěvy ve Světě techniky měla
v průběhu ledna vzniknout výtvarná díla libovolného formátu i techniky na téma
„Svět techniky očima dětí“. Práce mohou být jak od jednotlivců, tak od kolektivů.
Ze všech výtvorů bude školní porotou vybráno osm děl, která poputují do finále
soutěže. Odeslaná díla žáků budou vystavena ve Světě techniky a zařazena do
veřejné soutěže o hodnotné ceny.
Všem se ve Světě techniky moc líbilo, a
proto doufáme, že se skvěle inspirovali a jejich
výtvarná díla budou mít úspěch.
Mgr. Jana Kocichová
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Tato sportovní soutěž se již stala v naší republice a také v naší škole
tradicí. V loňském školním roce škola obdržela stříbrný certifikát za účast a žáci,
kterým se podařilo splnit všechny disciplíny, získali sportovní vysvědčení.
Z něho zjistili své vytrvalostní, rychlostní, silové a koordinační schopností a
podle nich jim byly doporučeny sporty, kterým by se mohli věnovat ve svém
volném čase.
I letos jsme se do olympijského víceboje přihlásili. Každého žáka čeká opět
splnění osmi disciplín, a sice - běh na 60 m, běh na 1000 m, postoj čápa, trojskok,
hod basketbalovým míčem, T běh, sedy-lehy, měření úrovně předklonu. Věříme,
že všichni budou chtít své výkony vylepšit a třeba letos získáme certifikát zlatý!?
Držte nám palce.
Mgr. Naděžda Richtárová

TJ JISTEBNÍK

/Jiří Veselý ml./

Dne 14. 11. 2015 byl tradičním fotbalovým utkáním „Nádraží –
Vesnice“ ukončen letošní fotbalový rok 2015. Po vyrovnaném průběhu a výsledku
utkání 4 : 4 nakonec rozhodl o vítězství „Nádraží“ penaltový rozstřel. Tím se
zakončil nejen letošní rok, ale i velice úspěšná podzimní část fotbalové sezóny
2015/2016.
Naši muži dosáhli na dosud nejlepší umístění v historii klubu. Po dobrých
výkonech ve většině odehraných zápasů a závěrečném domácím vítězství 2 : 0
nad družstvem Libhoště se usadili na 1. místě tabulky 1. B třídy, skupiny D.
Z celkem 14 týmů se tak zařadili na čelo vedoucí čtveřice týmů (Jistebník, Tichá,
Spálov a Starý Jičín), které od sebe dělí jen jeden jediný bod. Jaro bude zajímavé!!!
Stejně úspěšně si vedou i naši dorostenci. Po loňském roce, kdy se pohybovali i
díky nízkému průměrnému věku hráčů ve středu tabulky Okresního přeboru
dorostenců, se letos prozatím drží na velmi krásném 3. místě s pouhou tříbodovou
ztrátou na vedoucí dvojici Jeseník – Libhošť. Právě v závěrečném utkání na hřišti
do té doby vedoucího družstva Libhoště naši dorostenci po dobrém výkonu
zvítězili 3 : 2.
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Posledním družstvem, které reprezentuje naši obec ve fotbalových
soutěžích, jsou žáci. V soutěži s deseti týmy se naši nejmladší fotbalisté (hraje zde
i několik benjamínků) momentálně pohybují na 8.místě tabulky Okresní soutěže
žáků.
Podrobnější hodnocení celé podzimní sezóny přineseme v dalším čísle Zpravodaje.

JISTEBNICKÝ STRAŠÁK 2015

/Martina Šidíková/

Dne 3. 10. 2015 se konal již 3. ročník ,,Jistebnického strašáka“, což je akce
občanského sdružení Donum. Protože prostory areálu Restaurace U Matěje jsou
pro naše tvořivé děti, rodiče i prarodiče již plošně stísněné, uspořádali jsme letos
akci na malém hřišti u Základní školy T. G. Masaryka. Tímto velice děkujeme
vedení školy a také vedení Obecního úřadu, že nám poskytlo bezplatně pronájem
prostor hřiště.
Počasí nám přálo. Všichni zúčastnění se vrhli do výroby toho svého
originálního strašáka s velkou vervou. Co strašák, to opět originál! I letos jsme
vyhodnotili ty nejlepší výtvory, i když to bylo velice těžké - opravdu všechny byly
moc krásné :-).
Opět byl připraven doprovodný program. Přijelo Divadélko Smíšek – Radky
a Milana Janíkových, paní Lenka Břenková, muzikoterapeutka, se svými skvělými
bubínky djembe, na které si mohli všichni vyzkoušet hrát. Nově si mohly děti
vyrobit vlastnoručně obrázek z Tvořivých sad paní Petry Hudečkové. Celou akci
moderoval pan Ivo Marták, známý Šikula a herec Divadla loutek Ostrava. Skvělé
občerstvení nám zajistila Restaurace U Matěje. Všem zmíněným velice děkujeme.
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Členové o. s. Donum chtějí také poděkovat všem zúčastněným a věříme, že i
na dalších akcích pořádaných naším sdružením nás podpoříte.
Celý výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován ZtePilým mužům na cestách
(http://ztepilimuzi.blog.cz/), kteří se rozhodli peníze darovat na pořádání
příměstského tábora pro děti s autismem.
O dalších akcích, které chystáme, se dozvíte na našich stránkách:
sdruzeni-donum.com/ nebo na facebooku.
Na fotografie z proběhlé akce se můžete podívat tady:
http://osdonum.rajce.idnes.cz/
Těšíme se na další setkání s vámi!

JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda/

Stalo se:
1. ročník Jistebnické tenisové ligy
Dvouměsíčního letního turnaje v tenisu, pořádaného na nově otevřeném
kurtu u Filipců, se zúčastnily 4 tenistky a 22 tenistů. Vítězi se ve svých
kategoriích stali Daniela Stilerová a Dalibor Čechovský, ve finále útěchy zvítězil
Josef Rypel. Všem k vítězství blahopřejeme. Veškeré výsledky naleznete na
našem webu www.jistebnikvpohybu.cz
Turnaj byl realizován díky ochotě Daniely Stilerové, sponzorského daru
firmy STONSTAV (Vratislav Stiler a Miroslav Ondryáš) a díky řediteli turnaje
Martinu Krutilovi. Webový servis turnaje ohledně všech informací a vytvoření
systému nahlašování výsledků odehraných zápasů zajistil Jakub Zegzulka.
Všem zmíněným patří velké poděkování. Příští ročník chceme rozehrát již
v květnu 2016.
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100 po ADRU
Dne 5. 9. 2015 jsme v počtu 11 osob zajistili organizační výpomoc při
konání 2. ročníku charitativního amatérského štafetového závodu dvojic na inline bruslích 100 pro ADRU, který se jel na cyklostezce kolem přehrady Olešná.
Recipročně jsme tak organizátorům vrátili stejnou výpomoc při konání
Jistebnického půlmaratonu 2015. Všem zúčastněným Jistebničanům děkuji a
věřím, že na tuto spolupráci navážeme i v roce 2016.
Naše současné aktivity v tělozvičně ZŠ v Jistebníku:
Sportovní kroužky pro děti:
Míčové sporty: pondělí 15.30 -16.30
Ping – pong: úterý 14.30 – 16.00
Badminton: čtvrtek 15.00 – 16.30
Sebeobrana: pátek 14.30 – 16.00
Pro dospělé:
Ping – pong: úterý 17.00 – 19.00
Badminton: čtvrtek 17.00 – 19.00
Nové zájemce o tento druh sportování mezi sebou rádi přivítáme.
Z finančních prostředků získaných z výtěžku Jistebnického půlmaratonu,
darů Jistebničanů na tatami a poplatku rodičů za účast dětí ve sportovních
kroužcích byly naším spolkem realizovány do vybavení jistebnické tělocvičny a
potřeb pro sport tyto investice:
14.900 kč ping – pongový stůl
7.592 kč mobilní sloupky na badminton
1.800 kč boxovací pytel
700 kč tréninkové míčky na ping – pong
596 kč tréninkové míčky na badminton
Všem dárcům finančních prostředků děkujeme. Projekt vytvoření cvičební
plochy v nářaďovně tělocvičny nakonec na základě diskuze na veřejném
zasedání Zastupitelstva obce 30. 9. 2015 zatím realizován nebyl, zakoupené
tatami se zaplacenou zálohou 19.680 kč bylo z jistebnické tělocvičny vráceno
zpět firmě IPPON. Za umožnění tohoto kroku děkuji majitelce firmy, paní Sylvě
Březné.
Chystáme:
26. 12. 2015 – termín konání ping-pongového turnaje;
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29. 12. 2015 - badmintonový turnaj – od 8:30 hod. v areálu TJ Ostrava na
Varenské ulici v Ostravě;
6. 2. 2016 - termín konání 2. ročníku Jistebnické lyže – rodinného závodu ve
slalomu na Pradědu (pro zájemce opět zajišťujeme autobusovou dopravu, na
tuto akci je možno zakoupit vánoční voucher);
21. 5. 2016 – termín konání 6. ročníku Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu.
Veškeré info k výše zmíněným aktivitám naleznete na našem webu
www.jistebnikvpohybu.cz
Všem občanům Jistebníka, kteří nám v roce 2015 jakýmkoliv způsobem
v našich aktivitách pomáhali, děkuji a věřím, že nám zachovají přízeň i v roce
2016.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/výbor SDH/

Něco málo z činnosti SDH …
V letošním roce 2015 byla opět vyhlášena
soutěž „MSL – MH“ (Moravskoslezská liga – mladých
hasičů). Do této soutěže měl náš sbor přihlášeny dva
kolektivy mladých hasičů, a to družstvo mladších
žáků a družstvo starších žáků.
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku byl pověřen uspořádáním
vyhodnocení výsledků MSL – MH za rok 2015. Tato slavnostní akce se
uskutečnila dne 31. října 2015 od 13,00 hodin v našem kulturním domě.
Z blízkého i vzdálenějšího okolí se sjely kolektivy mladých hasičů, které byly do
této soutěže zapojeny, i se svými vedoucími. Družstva si při této příležitosti
znovu na promítacím plátně „oživila“ své výkony. Naše družstva pod vedením
vedoucího mládeže pana Jiřího Bednáře a jeho pomocníků si vedla poměrně
dobře. Družstvo mladších žáků obsadilo 4. místo, starší žáci 5. místo –
B L A H O P Ř E J E M E !!!
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje Obecnímu úřadu
Jistebník za uvolnění a propůjčení prostorů našeho kulturního domu pro konání
této akce.
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Zároveň výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje
všem příznivcům, sponzorům, občanů i členům za projevenou celoroční přízeň,
dary a spolupráci, bez nichž bychom nemohli uskutečnit akce pořádané v
letošním roce.
V závěru roku Vám všem jistebničtí hasiči přejí radostné a spokojené
prožití vánočních svátků, v roce 2016 pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a
pohody v rodinném i osobním životě.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Terezie
Božena
Vlasta
Zdenka
Klára
Marie
Věra
Darja
Božena
Květuše
Jiří
Antonín
Hana
Marie

Dynamusová
Kelnerová
Číhalová
Otisková
Křivánková
Schwallerová
Mušková
Willertová
*
*
*
*
Missigová
Matějová
Onderka
Klapuch
Sýkorová
Kuncová

90 let
85 let
85 let
85 let
80 let
75 let
60 let
60 let
*
85 let
85 let
75 let
70 let
70 let
70 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

Rozsvícení vánočního stromu obce
Srdečně Vás zveme na každoroční
"Rozsvícení vánočního stromu obce", které
se uskuteční v pátek 27.11.2015 od 17,00
hodin na návsi Jistebnických zpěváčků a
v Kulturním domě v Jistebníku.
Na místě Vám zahrají příjemnou
vánoční hudbu muzikanti z ASH-DOM Jistebník. Bude zde panovat překrásná
vánoční atmosféra doplněna prodejem vánočního zboží, dekorací a malých dárků.
Výborný svařák zaručen.

Adventní koncert
Kulturní komise při Obecním úřadu Jistebník si Vás dovoluje pozvat na již
čtvrtý "Adventní koncert" Ladislava Mariaše ml. a jeho hostů, který proběhne v sále
kulturního domu v sobotu 19.12.2015 v 17:00 hodin. Srdečně zvou pořadatelé.
Muzikantský ples
Srdečně Vás všechny zveme na
4. Muzikantský ples, který proběhne v pátek
15.1.2016 od 19,00 hodin v Kulturním domě
v Jistebníku!
Sportovní ples
Tělovýchovná jednota Jistebník si Vás
dovoluje pozvat na každoroční SPORTOVNÍ PLES,
který se bude konat v pátek 22.1.2016 od 19,30 hod.
ve všech prostorách KD Jistebník.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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M A S Á Ž E
Od listopadu je nově otevřená masérna „Relaxace Jistebník“,
v 1. patře OÚ Jistebník.
Nabízím tyto druhy masáží: Zdravotní masáž celého těla
Čínská tlaková masáž
Medová detoxikační masáž
Lymfatická reflexní masáž plosek nohou
Moxování
Aromaterapie
Objednat se můžete na tel. čísle:
Na vaší návštěvu se těší
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724 880 431.

Ing. Petra Ondovčáková.
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A CO NA KONEC . . .
Oznamujeme občanům, že ve zpravodaji uvádíme blahopřání jubilantům
k jubileím: 60, 70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně. Občané, kteří si nepřejí,
aby byli mezi jubilanty uváděni, mohou toto oznámit v předstihu v kanceláři
obecního úřadu nebo telefonicky
556 418 066. Rádi Vám vyhovíme.
Obracíme se s prosbou na občany, aby v době, kdy bude třeba odhrnovat sníh,
neparkovali na obecních komunikacích – odhrnutí sněhu by nebylo možné.
Poslední úřední den na Obecním úřadu Jistebník v letošním roce bude
pondělí 21. prosince: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin.
V roce 2016 začínáme úřadovat v pondělí 4. ledna.
Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2016.
Písemné příspěvky odevzdávejte do PONDĚLÍ 4.1.2016.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám i všem Vašim
blízkým příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2016.
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

* Evid. číslo MK ČR E 10242
556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz

* Adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník,
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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