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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu přivítat po dovolených, na kterých jste zajisté
načerpali dostatek energie a chuti do další práce.
Dovolte, abych Vás touto cestou informoval, že od 1.8.2015 byla
jmenována ředitelkou Základní školy TGM v Jistebníku paní Mgr. Šárka
Storzerová, a to po řádném výběrovém řízení. Věřím, že mohu i za Vás paní
ředitelce poblahopřát, popřát hodně sil a úspěchů v práci a hlavně dobrou a
vzájemnou spolupráci s rodiči žáků i s obcí.
V době prázdnin jsme pokračovali v zahájených pracích na opravách
komunikací, chodníků, kanalizace, včetně běžné údržby a sekání zeleně.
Pokud to dovolí finance, rádi bychom dokončili stavbu chodníku až po Dolní
dvůr. Hodně oprav potřebovala ZŠ TGM (propadlé podlahy dvou tříd,
rozpadající se komíny, okapy atp.). V ZŠ i MŠ se instaloval kamerový a
zabezpečovací systém a opravila se fasáda mateřské školy. Před námi je
spousta dalších úkolů, například zpracovat žádost o dotaci na 6 bytů
podporovaného bydlení a výškově upravit vrata hasičárny pro nové vozidlo.
Doufáme, že budeme úspěšní.
Vážení spoluobčané, musím se zde zmínit o negativním jevu, který nás
v poslední době hodně trápí a byl bych velmi rád, kdybyste se nad ním
zamysleli a byli nápomocní v jeho odstranění tak, abychom se za svoji obec
nemuseli stydět. Jde o to, že někteří považují prostor kolem kontejnerů na
tříděný odpad za smetiště a svážejí zde nepatřící pneumatiky, televizory,
monitory, staré koberce, kusy nábytku a jiné harampádí. Tyto předměty
patří do velkoobjemových kontejnerů, které budou přistaveny dne 3. října
2015, a to na točně autobusu u nádraží. Odpad stavebních materiálů je každý
z nás povinen odvést na veřejné skládky a uhradit poplatek tak, aby Vám
zůstal doklad o zaplacení pro kontrolu stavebního úřadu. Také zde Vás
vyzývám k obezřetnosti a všímavosti, protože věřím, že ani Vám se nelíbí
opakovaně vznikající „černé skládky“ jak na začátku obce, tak na Fibichu.
Možná by někdy stačila trocha pozornosti.
Vážení rodiče, dovolte, abych se závěrem obrátil na Vás. Jde o závažný
jev, který se v poslední době rozmáhá a na kterém se podepisují Vaše děti –
dorůstající mládež. Mimo rozbíjení zabezpečovacího systému na železničním
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přejezdu!!! – se mládež začíná bavit opakovaným rozbíjením sloupů
elektrického osvětlení, také zcizováním krytu jeho elektrického vedení.
Vážení rodiče těchto adolescentů, víte kde jsou a čím se baví, když nejsou
doma? Zde Vám připomínám, že nesete za jejich konání plnou odpovědnost.
El. proudem se mohou vážně zranit jak malé děti – jdoucí např. do školy, tak i
sami poškozovatelé. Myslete i na finanční postihy, které z takového konání či
poškození zdraví ponesete vy. Myslete také na to, že neustálé opravy platíme
my všichni! Proto byly v obci rozmístěny fotopasti. Ostatní spoluobčany
vyzývám k všímavosti, protože za tyto zbytečně vynaložené finance za
opravy by mohlo být úplně něco jiného, smysluplného, sloužícího ku
prospěchu nás všech.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval za přípravu 18. letní slavnosti
obce všem, kdo se na ní podíleli a vám ostatním za to, že jste přišli. Věřím, že
jste se dobře pobavili.
Váš starosta - Josef Voral

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Šárka Storzerová, ředitelka/

Nový školní rok začíná.

Foto z 1. 9. 2015 – žáci 1. třídy.
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V úterý 1. září byl zahájen školní rok 2015/2016. Pro žáky prvního
ročníku začal slavnostním zahájením, které proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu v Jistebníku. Starosta obce p. Josef Voral přivítal všechny
přítomné a představil učitelku prvního ročníku paní Mgr. Ivu Součkovou. Po
hudebním vystoupení, které připravila paní učitelka Danka Němcová,
učitelka ZUŠ ve Studénce se svými žáky, následovalo slavnostní
představování prvňáčků. Žáci dostali dárky, které jim předaly za Obecní úřad
p. Jarmila Hurníková a za SRPŠ p. Jarmila Tylečková. Po společném
fotografování se prvňáčci se svými rodiči přemístili do budovy základní
školy. Tam už na ně čekali starší spolužáci ze 7., 8. a 9. ročníku, představili se
jim, předali dárek, zašli s nimi do šatny a pak je odvedli do první třídy, kde se
usadili do lavic a čekali na ostatní spolužáky a jejich rodiče. Paní učitelka
žákům rozdala učebnice, sešity a další školní potřeby. Pak už následovala
krátká informativní schůzka pro rodiče a školní rok byl zahájen.

Pro žáky 2. – 9. ročníku začal školní rok již tradičně ve svých třídách.
V letošním roce je počet zapsaných dětí na naší základní škole 112, z toho 23
prvňáčků. Výuka je organizována v sedmi třídách s devíti ročníky. Na I.
stupni je 69 žáků a na II. stupni 43 žáků.
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Žákům i rodičům přeji, aby ten letošní rok byl pro ně rokem splněných
očekávání i přání a zdárně zvládli všechny překážky, se kterými se setkají.
Touto cestou bych chtěla poděkovat starostovi obce p. Josefu Voralovi a
radě obce za výraznou finanční pomoc při opravách, které proběhly během
prázdnin ve škole. Jednalo se o tyto opravy: výměna dřevěné podlahy
v učebně 7. ročníku, výměna podlahové krytiny v 7. ročníku a učebně PC,
oprava střechy, stříšek a rýn, vyčištění schodiště a přestěhování počítačové
učebny do větší učebny ve 2. poschodí. Instalace kamerového a
zabezpečovacího systému. Bez finanční podpory obecního úřadu by nebylo
možno tyto akce realizovat.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

Všichni jsme se těšili na vytoužené prázdniny. Každý měl připravený
program za cestováním, poznáváním i odpočinkem. Děti se těšily k moři, na
hory, dětské tábory, prázdniny s rodiči i u babičky a dědy.
Školní rok v Mateřské škole jsme zakončili krásným rozloučením se
školáky, kde nechybělo představování dětí, program, dárky a prezentace
prvňáčků na diaprojektoru. Krásným zážitkem bylo odhalení našeho loga
„Jistebničtí hastrmánci“, zpracovaného v podobě umělecké fotografie a
umístěné před vstupem do budovy, jehož autorem je pan Jan Lipina. Tímto
jsme se pomyslně „zařadili“ do Galerijní ulice v Jistebníku.
Všechny děti se zúčastnily ještě odpoledního programu, opékání párků
na školní zahradě, večerní vycházky po vesnici i velké diskotéky s DÁDOU na
dataprojektoru. Jen skalní jedinci však vydrželi v mateřské škole spát do
rána bez rodičů. Ráno se ptali, zda bychom to ještě jednou nemohli
zopakovat. Bohužel, pouze jedna noc v mateřské škole je „kouzelná“.
Naše budoucí prvňáčky v této chvíli již čeká připravená aktovka, vonící
novotou a také trošku nervozitou „co nás čeká?“ Přejeme jim šťastný vstup
do nové životní etapy.
Mateřská škola je vzorně připravená na všechny odpočinuté stávající i
nově příchozí rodiče. Přes prázdniny došlo k vymalování vnitřních prostorů,
čištění koberců, lehátek, desinfekci hraček. Obecní úřad zajistil nový nátěr
budovy, zabezpečil budovu č. p. 325 i 315 kamerovým systémem, aby byla
zajištěna bezpečnost dětí a personálu.
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V průběhu školního roku čeká děti všech věkových skupin kvalitní
výchovně vzdělávací program s projekty a exkurzemi – návštěva knihovny,
včelaře, obchodu s hudebními nástroji, exkurze do oblasti Dolních Vítkovic,
mlýna v Opavě a mnoho dalších. Podporujeme rozvoj hrubé motoriky
různými sportovními aktivitami – plavecký kurz (3 – 6 let), lyžařský kurz,
cvičení rodičů s dětmi, oblíbené vycházky s baťůžky do oblasti Poodří,
návštěva naučné stezky v lázních Hýlov. Nezapomínáme na společné
vycházky s rodiči (za pokladem, sportovní odpoledne). Za kulturou se
vydáme do Loutkového divadla v Ostravě. Divadelní představení v Kulturním
domě v Bílovci se dětem velmi líbí.
Nezapomínáme na kulturní a společenské události, kdy děti všech
věkových skupin nacvičují besídky pro rodiče, vystoupení pro veřejnost.
Organizujeme společné tvoření s rodiči. V odpoledních hodinách mají děti
možnost navštěvovat kroužek angličtiny, keramiky vedené lektory.
Svědomitě se připravujeme pro vstup do základní školy. Dbáme na
rozvoj jemné a hrubé motoriky, podporujeme rozvoj logického myšlení
různými druhy didaktických her, pracovních listů, znalost barev,
geometrických tvarů, hledání rozdílů, obrázkové puzzle, rozvoj zrakové
paměti... Uplatňujeme logopedickou prevenci formou rozlišování hlásek
v řeči, rytmizací slov, identifikací zvuků, analyticky - syntetické činnosti.
Zvyšujeme dobu soustředěnosti u starších dětí. Využíváme odborných
časopisů, z nichž čerpáme a doplňujeme novinky do třídních programů,
podle kterých učitelky s dětmi systematicky pracují (např. Včelička, Sluníčko,
Báječná školka). Novinkou je využití vzdělávacích programů na
diaprojektoru.
Pravidelně spolupracujeme s učitelkami základní školy, navštěvujeme
základní školu 2x ročně. Děti z mateřské školy mají možnost před zápisem
navštívit své bývalé kamarády a prohlédnout si prostory základní školy.
Učitelka mateřské školy je přítomna u zápisu dětí do základní školy.
Milí rodiče a příznivci internetových stránek naší Mateřské školy
v Jistebníku. Jsme potěšeni, že nás sledujete, navštěvujete naše stránky, které
už mají od svého vzniku do dnešního dne více jak 9100 zhlédnutí, což nás
velice těší. Jen v posledním týdnu jsme zaznamenali 150 návštěv.
Přejeme si, aby letošní školní rok 2015 – 2016 proběhl v klidu a
pohodě, aby nadále naše škola a vzdělávání dosáhlo vysokého hodnocení,
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kterým jsme byli odměněni v minulém školním roce ze strany většiny našich
rodičů.

PROJEV UZNÁNÍ…

/Milena Voralová/

Milí přátelé,
málokdy si uvědomujeme to, že hovoříme rodným jazykem - jazykem
českým - jazykem velmi těžkým. V době internetu a v době volání po znalosti
jazyků cizích nás ani nenapadne přemýšlet o vývoji, kterým náš krásný jazyk
procházel.
O to radostněji nás pohladí po duši, když při čtení najdeme něco velmi
krásného, laskavého a týkajícího se okolí, v němž žijeme, napsaného
rodákem z našeho kraje.
Pan Zdeněk Vavřík, básník, spisovatel a knihovník, rodák z Libhoště
byl tím, který v roce 1942 převyprávěl a vydal pro české děti cestopis Marca
Pola "Million" pod názvem "Dobrodružství Marca Pola“. Knihu věnoval svým
synům. V úvodu knihy, chtěje povzbudit syny k četbě i poslechu, zdůrazňuje
krásu a vůni jazyka českého, neboť v té době bylo ještě mnoho knih
i dětských ve staročeském, pro ně nesrozumitelném jazyce.
Říká (cituji): "Počkejte děti moje milé, nic vy se mi nesmějte, řeč totiž
opravdu voní. Až budete starší, pochopíte to lépe. Zatím si pamatujte, že
česká mluva voní jako ...
Až jednou spolu půjdeme pod lipami na hrázi jistebnického rybníka,
zastavíme se chvíli, slunce bude kousek nad západem a vy hluboce
vdechnete. Ucítíte vůni těch lip a vůni vod, vůni stromové kůry a vůni ryb,
vůni vlhkého vzduchu a vůni puškvorce, vůni košateckých luk a vůni hořící
bramborové nati, a kdyby voněla barva na bříšcích vlaštovek nad vodami a
na chocholkách čejek na rybníku, a kdyby voněla i ta modře průzračná
obloha nad námi, vdýchněte hluboce, děťátka moje! Tak nějak jako to
všechno dohromady, co jste tu vdechovali na břehu jistebnického rybníka,
tak nějak voní váš jazyk mateřský." (konec citace)
Milí spoluobčané,
také Vám zaplesalo srdce při čtení těch krásných slov, srovnávajících
krásu, v níž žijeme s krásou rodného jazyka? Slov, která již mnohem dřív
velmi oslovila pana Josefa Rypla. Proto mě požádal o jejich přepsání k potěše
nás všech, což tímto činím.
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JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda/

Výtěžek z dobrovolného vstupného z 5. ročníku Jistebnického
vodohospodářského půlmaratonu
V minulém zpravodaji jsme slíbili, že zveřejníme, jak bylo naloženo
s částkou 3.300,- Kč, která byla vybrána od návštěvníků letošního
Jistebnického VH- půlmaratonu na dobrovolném vstupném. Původní plán byl
zakoupit do školek nějakou sportovní pomůcku, typu malé dětské lezecké
stěny apod. Nakonec jsme se rozhodli částku použít pro přímou podporu
tělesného rozvoje dětí. Od začátku září bude tedy každé úterý dojíždět do
jistebnické ZŠ profesionální cvičitelka gymnastiky, která se bude za
asistence učitelky 2 hodiny věnovat předškolním dětem ve věku 5-6 let.
Výše zmíněná částka by měla pokrýt 10 jejich návštěv. Domníváme se, že
gymnastika a akrobacie, jsou základem pro další sportovní růst a šikovnost
jistebnických dětí. Čas ukáže, jaký bude mít cvičení smysl a následně
vyhodnotíme, jak dále.
Sportovní kroužky v tělocvičně ZŠ
Od září by se měly ve škole rozběhnout odpolední sportovní kroužky
pro děti, které by měly být časově synchronizovány s pobytem dětí ve školní
družině. Mělo by se jednat o kroužek ping-pongu a badmintonu,
sebeobrany či zpočátku jen gymnastiky a také kroužek míčových
sportů (basketbal, volejbal, softtenis… Ve středu od 14:30 hod by měl pod
vedením p. Moniky Littnerové rovněž probíhat kroužek zumby a
aerobiku. V době přípravy tohoto čísla zpravodaje ještě nebylo rozhodnuto,
jaký prostor ke kroužkům bude přesně umožněn. Zároveň jsme limitováni
tréninky malých hasičů a fotbalistů, kterým nechceme děti ubírat, ale díky
dalším sportovním aktivitám naopak pomoci k jejich zlepšování se i v
těchto aktivitách.
Finanční sbírka na víceúčelovou žíněnku TATAMI
Tzv. sendvičové TATAMI, skládající se ze čtverců 1 x 1 m o tloušťce 3,5
cm plánujeme položit do nářaďovny před tělocvičnou a vytvořit tak další
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stálou cvičební plochu. Tatami bude využito při cvičení gymnastiky a výuce
bojových sportů. TATAMI využije při výuce jak škola a školka, tak všechny
spolky, využívající tělocvičnu. Tatami může být použito rovněž při
vystoupeních v kulturním domě a také při případných víkendových či
prázdninových kempech.
Cena za TATAMI na plochu 8 x 5 m je 39.160,- Kč. K 31. 8. 2015
přispěly či přislíbily přispět na jeho koupi tyto subjekty či osoby:
4.000,- Kč Jistebník v pohybu z. s.
1.000,- Kč Martin Zajíc
1.000,- Kč Martin Otto
1.000,- Kč Pavel Carbol
660,- Kč Lucie Honová
500,- Kč Lucie Svobodová
500,- Kč Miroslava Zdražilová
TJ Jistebník má na TATAMI zájem rovněž přispět, v jaké výši se pak
rozhodne na pravidelné výborové schůzi.
Všem zmíněným děkujeme. Pokud byste se ke sbírce měli zájem
rovněž připojit, můžete tak učinit zasláním libovolné částky na transparentní
účet spolku Jistebník v pohybu z. s. K 31. 8. 2015 nám chybělo 31.500,- Kč.
Číslo transparentního účtu u Fio Banky je: 2200743991/2010. Do
zprávy pro příjemce, prosím, uveďte své jméno a TATAMI. Za případné
příspěvky, bez kterých by nákup žíněnky nebyl možný, Vám moc děkujeme☺
S případnými dárci z řad podnikatelů sepíšeme darovací smlouvu, kterou si
mohou založit do svého firemního účetnictví.
Boxovací pytel
Koncem prázdnin jsme zakoupili do tělocvičny boxovací pytel a
upevňující konzolu. Vše v hodnotě 1.800,- Kč. Věříme, že podobným
vybavením dostaneme do tělocvičny i jistebnické teenegery. Pokud
máte o cvičení sebeobrany zájem, ozvěte se. U boxovacího pytle by nemělo
zůstat, postupně budeme dle potřeb, zájmu a finančních možností vybavení
tělocvičny podobnými nákupy doplňovat.
1. ročník Jistebnické letní tenisové ligy
Na tradičním Memoriálu J. Filipce, tenisovém turnaji ve čtyřhře
mužů, který se v červenci 2015 po druhé za sebou konal v Petřvaldu n. M. a
jehož vítězi se stali Tomáš Wojcik a Martin Krutil, jsme se dohodli na
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pokusu podpořit nově zrekonstruovaný kurt u Filipců. Rozhodli jsme se
rozehrát jistebnický tenisový turnaj jednotlivců. Do turnaje se během týdne
přihlásily 4 ženy a 20 mužů, což považujeme za velký úspěch!!! Přihlášení
byli rozděleni do jedné dámské a 4 mužských skupin. V prvním zářiovém
týdnu byla dohrána utkání v základních skupinách, následují utkání
osmifinále a čtvrtfinále. V neděli 20. 9. 2015 se pak na kurtu u Filipců
odehrají od 8.00 hodin postupně semifinálová a finálová utkání a také
zápasy útěchy. Plánujeme rovněž exhibiční utkání mladých jistebnických
nadějí. Na tuto akci si dovolujeme pozvat všechny sportumilovné
„Jistebničany“. Zápasy těch nejlepších slibují opravdu velmi zajímavé boje!!!
Pro příchozí bude po celý den zajištěno občerstvení. Ředitelem turnaje je p.
Martin Krutil. Průběžné výsledky turnaje můžete sledovat na našem webu.
Sponzorem 1. ročníku Jistebnické letní
tenisové ligy je jistebnická stavební firma
STONSTAV, kterou vlastní Vratislav Stiler a
Miroslav Odryáš. Oběma děkujeme za podporu!!!
Omluva
Nejmladší účastnicí 5. ročníku Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu 2015 byla Kristýnka Vitochová☺ Rodičům Martině a Jirkovi i
Kristýnce se za chybně uvedené jméno v předchozím čísle Zpravodaje
omlouvám.
To samé platí i o finanční ředitelce půlmaratonu, p. Pavle Kučerové.
Rovněž jí se za nesprávně uvedené jméno omlouvám☺
9.9. 2015 v 17.30 u Lipinů
Setkání zájemců o aktivity kolem spolku Jistebník v pohybu z. s.
proběhlo ve středu 9. 9. 2015 v 17. 30 hod. v ateliéru U Foťáka manželů
Lipinových. Hlavním tématem je příprava 2. ročníku Jistebnické lyže a také
příprava důstojného vyhodnocení všeho, co se nám společně za tento rok
podařilo uskutečnit.
Na toto setkání jsou zváni všichni, kteří jakýmkoliv způsobem s naším
spolkem spolupracují, nebo ti, kteří naše aktivity chtějí jakýmkoliv
způsobem podpořit či obohatit.
Vše podstatné o činnosti spolku naleznete na: www.jistebnikvpohybu.cz
nebo Martin Otto martin.otto@seznam.cz
731 578 936
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PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

Vstup do sezóny se vydařil
S touhou vylepšit nedobrou jarní bilanci na domácím trávníku
vstupovaly do sezony Odry, jež hostily posílený Jistebník. Hostující celek
trenéra Martina Štverky, který ještě nemohl využít služeb zraněného bratra
Davida, jenž přišel v létě z Bílovce, vstoupil do utkání aktivně a po chybě
v domácí defenzivě byl Zdeněk Kadlčák, který se do týmu vrátil
z Dětmarovic, zastaven jen za cenu faulu.
Úspěšným exekutorem pokutového kopu byl v 5. minutě jistebnický
kapitán Lebica. Velké příležitosti pak nevyužili Z. Kadlčák a Mohyla a až poté
se do hry dostaly také Odry. Kolmici Maléře, jenž strávil loňskou sezónu
v MSFL v dresu béčka Opavy, zužitkoval Vidlák, a už ve 14. minutě bylo
srovnáno. Za pár minut postupoval Maléř sám na Krayzla, ale tentokráte byl
úspěšnější zkušený gólman hostů, který za chvíli vytáhl na tyč i trestný kop
Schwarze. Domácí mohli skóre otočit ještě v závěru poločasu, góly však
neskončily v brance a ani další šance Maléře, Vidláka, jenž měl šanci také na
začátku druhé půle, kdy mířil hlavou nad, stejně jako po hodině hry Murína
nebyly proměněny.
K ohrožení domácí branky se pak opět dostávali také Jistebničtí, jež
v 75. minutě vstřelili vítěznou trefu. To, když se teprve po třech minutách na
trávníku k dorážce dostal Pasker. Následně pálil nad domácí Káňa, ale
k vážnějšímu ohrožení velmi dobře chytajícího Krayzla už se domácí
nedostali.
„Chtěli jsme být doma lepší než na jaře, ale to se nám nepodařilo.
Soupeř hrál ve druhé půli kompaktněji a měl větší snahu vyhrát. Dnes máme
domácí pohárový duel s Jakubčovicemi (od 17 hodin), ale hlavně se budeme
soustředit na Bordovice," řekl trenér Oder Jan Stibůrek, který si pochvaloval
výkon brankáře Strempka, jemuž po sezóně skončil dorostenecký věk.
Jistebník tak načal sezónu tříbodovým exportem z oderského trávníku.
„Výhra se rodila těžce, i když jsme do utkání vstoupili správně odpískanou
penaltou, kterou jsme konečně proměnili, ale po obdržené brance jsme
přestali hrát. Od té doby jsme se v první půli trápili," sdělil trenér Jistebníku
Martin Štverka, jenž závěrem dodal: „Ve druhém poločase jsme měli mírně
navrch a vstřelili jsme branku, která soupeře zlomila. Pak už jsme ho
nepustili k ničemu."
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Martin Pasker druhou hvězdou kola
Šťastné střídání Martina Štverky rozhodlo o výhře Jistebníku v prvním
utkání nové sezóny. Jistebnický kouč vyslal ofenzivního fotbalistu na plac v
72. minutě, a ten se mu odvděčil už za pouhé tři minuty, kdy dorazil střelu
Zdeňka Kadlčáka, kterou předtím Strempek výtečně vyrazil.
TJ JISTEBNÍK – TJ SLAVOJ JESENÍK N. O. 4:2 (1:0)
Utkání začalo velkou šancí domácích, kterou ještě hostující Slavoj,
jemuž se přes týden rozrostla marodka, přežil. „Do Jistebníku jsme cestovali
pouze s dvanácti hráči a použili jsme na lavičku náhradníků tři hráče
z dorostu, kteří již měli jeden zápas za sebou. V týdnu se nám rozrostla
marodka a někteří hráči v neděli nereagovali na volání ani na SMS zprávy.
Takoví hráči za Slavoj prostě hrát nebudou," zdůraznil předseda jesenické
kopané Libor Macháč.
Další šance Z. Kadlčáka nebo kapitána Lebici, jehož výtečně vychytal
Macháč, gólem neskončily, a tak se Jistebník dočkal kýžené vedoucí trefy až
krátce po půlhodině hry, kdy nepokrytý Besta poslal tým Martina Štverky do
vedení. Situace ze 40. minuty pak pořádně rozlítila hosty. Centrovaný míč do
šestnáctky ještě tečoval domácí hráč, brankář Krayzel vyrazil míč pouze před
sebe na Lušovského, a ten doklepl míč do sítě.
„Proti byl bohužel asistent rozhodčího, který branku neuznal z důvodu,
že míč přešel pomezní čáru, a že domácí brankář údajně vyrazil míč už za
lajnou. V tomto případě jsme ale měli kopat roh, a hlavní ukázal na odkop od
branky. Křivdu si naši hráči odnesli do kabin a bohužel se z této situace jen
těžce vzpamatovávali," komentoval inkriminovaný moment ze závěru
prvního poločasu Macháč.
Jistebnický uragán na startu druhé půle pak zápas výrazně ovlivnil.
Nejprve se ve 47. minutě, po vybídnutí Z. Kadlčáka, prosadil Lebica a už za
další dvě minuty se po ukázkovém centru J. Štandla trefil hlavou Pasker.
V 53. minutě pak byl faulován Besta a nařízenou penaltu proměnil Z.
Kadlčák. A pro Slavoj mohlo být ještě hůře, ale zkušený bývalý hráč Karviné,
HFK Olomouc, Vítkovic nebo naposledy Dětmarovic, stoper Prčík, přehazoval
Macháče a trefil pouze břevno. Po hodině hry pak Jeseník přebral aktivitu a
donutil domácí k vlastní brance. V 84. minutě se ještě ujala střela Vavříka,
pro něhož to byla první trefa v dresu Slavoje, více už toho však hostující
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celek trenéra Šestáka nestihl. „Zkušený tým domácích si již vítězství
nenechal vzít," dodal předseda Jeseníku.
V domácím dresu se poprvé představil bratr trenéra Martina Štverky
David, který přišel z Bílovce a na utkání dorazil přímo z porodnice. „Jako
šťastný otec šel na hřiště trošku za odměnu, ale jako by nám to přineslo
štěstí," usmál se po utkání jistebnický kouč, jenž litoval neproměněných
šancí v první půli.
„Měli jsme totiž dát daleko více gólů. Místo toho moc nechybělo a hosté
mohli v závěru srovnat. Rozhodl náš výborný vstup do druhé půle. Od
šedesáté minuty ale jako bychom si mysleli, že je po zápase. Soupeř nás
dvakrát potrestal a klidně mohl ještě jednu branku vsítit. Kluci odehráli
dobrý zápas, ale závěrečný výpadek mě mrzí, stejně jako to, že tři hráči mají
svalové problémy“, řekl po utkání trenér TJ Jistebník.

ROZPISY UTKÁNÍ NAŠICH DRUŽSTEV
ŽÁCI/ PODZIM 2015 (Okresní soutěž žáků (1+6) sk. A)
DATUM: DEN: ČAS: DOMÁCÍ:
HOSTÉ:
29. 08.
SO 14:30 Bravantice :
Jistebník
06. 09.
NE 10:00 Jistebník : Vel. Albtrechtice
13. 09.
NE 10:00 Jistebník :
Vražné
20. 09.
NE 12:30
Spálov
:
Jistebník
27. 09.
NE 10:00 Jistebník :
Děrné
03. 10.
SO 13:00
Kujavy :
Jistebník
10. 10.
SO 10:00
Tísek
:
Jistebník
18. 10.
NE 10:00 Jistebník :
Jakubčovice
DOROST / PODZIM 2015 (Okresní přebor)
DATUM: DEN: ČAS:
DOMÁCÍ:
HOSTÉ:
23. 08.
NE 14:00
Jistebník
: Jeseník n.O.
29. 08.
SO 14:15
Vlčovice
:
Jistebník
06. 09.
NE 13:30
Jistebník
:
Odry
19. 09.
SO 14:00 Bartošovice :
Jistebník
27. 09.
NE 13:00
Jistebník
: Troj. Bystr.
04. 10.
NE 13:00 Starý Jičín
:
Jistebník
11. 10.
NE 12:00
Jistebník
:
Kunín
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DATUM:
17. 10.
25. 10.
01. 11.

DEN: ČAS:
SO 15:00
NE 11:00
NE 11:30

DOMÁCÍ:
Veřovice
Jistebník
Libhošť

:
:
:

HOSTÉ:
Jistebník
Suchdol n.O.
Jistebník

MUŽI / PODZIM 2015 (1. B třída, sk. „D“)
DATUM: DEN: ČAS:
DOMÁCÍ:
15. 08.
SO
17:00
Odry
:
23. 08.
NE 17:00
Jistebník
:
30. 08.
NE 17:00
Tichá
:
06. 09.
NE 16:30
Jistebník
:
13. 09.
NE 16:00
Jistebník
:
20. 09.
NE 16:00
Spálov
:
27. 09.
NE 16:00
Jistebník
:
04. 10.
NE 15:30
Kateřinice :
11. 10.
NE 15:00
Jistebník
:
18. 10.
NE 15:00
Kozlovice :
25. 10.
NE 14:00
Jistebník
:
31. 10.
SO
14:00 Kopřivnice :
08. 11.
NE 14:00
Jistebník
:

HOSTÉ:
Jistebník
Jeseník n.O.
Jistebník
Vlčovice
Bordovice
Jistebník
Hukvaldy
Jistebník
Starý Jičín
Jistebník
Mořkov
Jistebník
Libhošť

TURNAJ ''O POHÁR STAROSTY OBCE"

/Rostislav Straka/

11. července 2015 se konal již 15. ročník turnaje v malé kopané „O
pohár starosty obce Jistebník“. Přihlášky do turnaje jsme museli zastavit
již týden před turnajem, tak velký zájem o náš turnaj zaznamenáváme, a to
už po několikáté. Zřejmě to bude i tím, že jsme byli známí futsalovou
minulostí a každým rokem se tito hráči u nás sejdou. Nejinak tomu bylo i
letos - jen namátkou: Myška, Koval, Kašický, Korený, Seidler.
Do turnaje vstoupilo 24 mužstev, která bojovala ve čtyřech skupinách.
V semifinále se střetly tyto týmy: Švihorovy koně - Legendy 5:1, Sakrovec Klan 1:1 n. p. 2:3, Edison - Klenba Klimkovice 0:0 n. p. 2:1, Titanic - Sebranka
0:4. Semifinále dopadlo takto: Švihorovy koně - Klan 6:1 a Edison - Sebranka
1:6. V zápase o třetí místo porazil Edison družstvo Klanu 4:1. Cenu útěchy
(láhev) vyhrálo družstvo Vrtule. Finále slibovalo velkou bitvu už proto, že
obě družstva sestavil futsalový gólman Pavel Myška. Nejdříve se dařilo
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Sebrance, která si udržovala dvoubrankové vedení, jenomže přišel zlom, a to
když byl vyloučen po druhé žluté kartě gólman Myšák (Pavel Myška). Musel
hřiště opustit a hodně se na sebe zlobil. Švihorovy koně si v přesilovce
vytvořily tlak, který vyvrcholil až k vyrovnání. Do branky se na penalty
musel postavit Honza Holuša, a to asi rozhodlo. Švihorovy koně zvítězily 4:2
na penalty.

1. místo Švihorovy koně

2. místo Sebranka
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3. místo Edison
Týmy byly odměněny poháry, šampaňským a finanční odměnou.
Nejlepším gólmanem se stal Jakub Pospíšil (Šv.koně), hráčem Vít Přecechtěl
a střelcem Filip Tomášek (Šv.koně). Pro tyto jmenované bylo mimo poháru
připraveno také překvapení, a to vylovení si kapra z kádě holýma rukama.
Během celého turnaje nám přálo krásné počasí a nedošlo k žádnému zranění.
Závěrem článku bych chtěl poděkovat panu starostovi Josefu Voralovi za
záštitu nad turnajem a všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
turnaje. Také rozhodčím, kteří si odpískali svou porci utkání i všem hráčům.
Již dnes můžu slíbit, že příští rok se opět sejdeme.

Nejlepší brankář turnaje Jakub Pospíšil

Nejlepší hřáč – Vít Přecechtěl
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Marie
Irena
František
Rostislav
Vierka
Věra
Veronika
Emilie
Jindřich
Jana
Hana

Šimíková
Hynečková
Chlupsa
Adamčík
Škuľaviková
*
*
*
Bužková
Strašíková
Tomášková
Richter
Majerová
Kubišová

95 let
80 let
60 let
60 let
60 let
*
91 let
85 let
80 let
75 let
70 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

15. CELOSVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA

/Anna Juřinová/

Celosvětová gymnaestráda se konala ve dnech 12.–18.7.2015
ve Finsku. Do Helsinek se sjelo přes 21 tisíc sportovců z 52
zemí světa. Publiku i sobě navzájem sportovci předvedli, co
v nich je. To vše pod letošním heslem Gymnaestrády Let´
s make the earth move – tedy „pohněme společně zemí“. Do
Helsinek odcestovalo i 839 sportovců z České republiky, byli
to zástupci obce Sokolské, gymnasté a zástupci České
asociace sportu pro všechny.
V sobotu 11.7.2015 jsme odletěli z letiště Václava Havla
v Praze směr Finsko. Po dvou hodinách letu přistáváme na
letišti v Helsinkách. Po vyřízení všech formalit jsme dorazili
do našeho nového domova, do prostor střední školy, kde se
ubytováváme.
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V neděli byl program zahájen dvouhodinovým průvodem, který se
vydává přes Helsinky k olympijskému stadionu, kde byla 15. celosvětová
gymnaestráda oficiálně zahájena. Celý týden je cvičební, na stadionu probíhá
cvičení hromadných skladeb a ve sportovních halách se konají pódiová
cvičení. Naše skupina asociace sportu pro všechny měla společnou skladbu
pro 350 žen a mužů - cvičení s obručemi a medicinbaly. Je před námi 1
generálka a 3 vystoupení na olympijském stadionu. Po celý týden sledujeme
vystoupení cvičenců a gymnastů z různých zemí světa. Děvčátka ze
Zimbabwe, Německa, Itálie, mexické tanečnice, portugalští, brazilští i čeští
gymnasté předvádějí neuvěřitelné výkony. Hluboký citový dojem v nás
zanechává vystoupení mentálně postižených mladých cvičenců z Rakouska.
Za všemi sportovními výkony je spousta hodin nácviku, dřiny a obětavosti.
Měli jsme čas i na prohlídku hostitelského hlavního města. Navštívili
jsme historické i kulturní památky, tržiště ryb a zažili jsme i plavbu lodí po
Baltu. V sobotu nás všechny cvičence čekalo slavnostní ukončení, závěrečná
cvičení a symbolické předání symbolů 16. celosvětové gymnaestrády, která
se bude konat v Rakousku. V pondělí 20.7.2015 ve zdraví a plní dojmů a
zážitků přistáváme v Praze. Loučíme se a těšíme se s tajným přáním „Ahoj za
čtyři roky v Rakousku“.

CO NÁS ČEKÁ V ZÁŘÍ A V ŘÍJNU

/redakční rada/

září – zahájení cvičení žen, cvičení jógy
fotbalová utkání dle rozpisu ve zpravodaji
12. 9. zahrádkáři zahajují moštování. Moštovat se bude každou sobotu
od 8:00 do 11:00 hodin, informuje o tom plakátek v moštárně.
12. 9. hasiči pořádají od 11 hod. na hřišti TJ Memoriál J. Konečného a
soutěž O putovní pohár zastupitelstva obce.
13. 9. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě
30. 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Jistebník v 17 hodin v KD
3. 10. Jistebnický strašák – od 14 hodin na hřišti u ZŠ TGM
11.10. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě
8. 11. loutkové divadlo v 15 hodin v kulturním domě
14.11. Svatomartinský koncert DOM – v kulturním domě
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NAŠE CVIČEBNÍ HODINKA

/Anna Juřinová/

Naše cvičební hodinka probíhá každé pondělí v tělocvičně základní
školy, scházíme se od září do konce května. Cvičíme pod vedením paní
Šárky Vitochové, která nám pomáhá rozpohybovat naše těla a uvolnit
ztuhlé svalstvo. Součástí našeho cvičení je i tradiční zimní pochod. V sobotu
3.1.2015 se konal již 9. ročník. Vyrazili jsme přes Hraničky, Polanku nad
Odrou, Klimkovice, Janovice a Josefovice zpět do Jistebníku. Trasa měřila 18
kilometrů. Poznáváme nejen krásy okolí, ale zažijeme i spoustu příjemných
historek. Děkujeme tímto Šárce a těšíme se s Vámi v září na viděnou.
Začátek cvičení oznámíme v obecním rozhlase.

PODĚKOVÁNÍ

/Milena Vaňková/

Rádi bychom touto cestou poděkovali hasičům z Jistebníka, Bílovce a
Ostravy-Hrabůvky za pomoc při odchytu ulétlého papouška. Jejich přístup
byl profesionální, citlivý a k vystresovanému papouškovi velmi ohleduplný.
Poděkování patří také všem osloveným jistebnickým občanům, kteří
nám velmi ochotně pomáhali papouška hledat.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Topení a komíny
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Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a
provozovatelé spotřebičů paliv by se měli postarat o to, aby nerozšiřovali
smutnou statistiku požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je stanoveno,
že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje za vyhovující z
hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, čištění a revize
spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování komínů provádí
způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
•

při každé stavební úpravě komína,

•

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

•

před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,

•

po komínovém požáru,

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových
systémů, nebo
• revizním technikem spalinových cest.
•

Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění
hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína,
zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti,
posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho
vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární
bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a
svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a
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vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně
způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru
kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty
sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění
spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce viz níže.
Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Druh paliva připojeného spotřebiče
paliv
Činnost

Pevné
Celoroční Sezonní Kapalné Plynné
provoz provoz

Čištění spalinové cesty

3x

Kontrola spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění
spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
nad 50 kW
znečišťujících částí a
kondenzátu
do 50 kW
včetně

Čištění spotřebiče paliv

2x

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a
bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
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dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu
třeba i starými montérkami). Hasební práce však provádějte pouze v
případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke
konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je
konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte
suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných
usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od
tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při
ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých
látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění
hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu
komínového tělesa.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

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

724 880 431.

Ing. Petra Ondovčáková.
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A CO NA KONEC . . .
• V neděli 25. října 2015 v 03. 00 hodin končí
letní čas. Hodiny posuneme o jednu hodinu
zpět z 3.00 na 2.00.
• Kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný
odpad budou přistaveny v naší obci v sobotu 3. října 2015 – od 8 do 12
hodin na točně autobusu u nádraží ČD.
• Příští zpravodaj na měsíce listopad - prosinec vyjde ve druhé polovině
listopadu 2015. Písemné příspěvky zasílejte do 27. 10. 2015.
Předsedům organizací navrhujeme, aby využili poslední číslo zpravodaje
2015 ke zhodnocení činnosti své organizace.

* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.
* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Adresa: Jistebník 149, 742 82 Jistebník,
556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
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