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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané!
Přestože se blíží doba dovolených, chtěl bych Vás seznámit alespoň
s jedním problémem, který se u nás v posledních letech vyskytuje, a to jsou
ohňostroje, které někteří z Vás pořádáte při příležitosti různých oslav.
Ohňostroje v naší obci nejsou zakázány, ale jejich pořádání by mělo být
ohlášeno obecnímu úřadu, abychom s touto skutečností mohli seznámit naše
spoluobčany. Hodně lidí u nás chová pejsky a jiná domácí zvířata, která
si tak mohou příslušně zabezpečit. Nedochází pak ke ztrátám vylekaných zvířat.
Rovněž nezapomínejte na to, co je to noční klid. Někteří si to bohužel
neuvědomují. Zároveň zvažte, zda svým ohňostrojem nezaneřádíte pozemky
svých sousedů. A pokud ano, tak se musíte dohodnout a nepořádky po svém
konání uklidit. Při poslední takové oslavě jsem viděl v noci a za tmy létat
vyděšeného čápa. Jen zázrakem se nezranil. Mimochodem je to chráněný pták.
Je mi líto, že někteří z nás nemají k přírodě a ke zvířatům žádný vztah. Jedno je
však jisté. Každý ohňostroj stojí poměrně dost peněz, a tyto peníze shoří velmi
rychle ve vzduchu. Jsou doslova vyhozeny oknem a přitom by se daly využít
určitě jinak. Třeba postiženým, či chudým spoluobčanům.
A protože se začíná blížit čas prázdnin a doba dovolených, chci Vám všem
popřát slunečné léto, bezstarostný odpočinek a vždy šťastný návrat domů.
Josef V O R A L, Váš starosta

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

4. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 24. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
2. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2015 - příjmy: 16.335 tis. Kč
- výdaje: 17.510 tis. Kč;
Závěrečný účet obce Jistebník za rok 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jistebník za rok 2014 provedené odborem
kontroly KÚ MSK č. j. MSK 41167/2015 s výsledkem - s výhradou - dle 10
odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb. Obec přijala tato opatření:
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- účetní obce opravila účtování o dlouhodobém hmotném majetku v
dubnové uzávěrce účetním dokladem 1504-000263
- inventurní soupisy budou opraveny k 31.12.2015
- vymezení položky rozvahy D.III.krátkodobé závazky - bylo opraveno v
dubnové uzávěrce účetním dokladem 1504-000144
roční účetní závěrku Obce Jistebník za rok 2014;
prodej pozemku parc. č. 41/7 – 309 m2 v k.ú. Jistebník v majetku obce
Jistebník paní Daniele Stilerové, bytem Jistebník, za cenu dle znaleckého
posudku;
prodej pozemků parc. č. 41/4 - 75 m2, 41/5 - 79 m2 a 41/6 - 614 m2, vše
v k.ú. Jistebník paní Daniele Stilerové, bytem Jistebník, za cenu dle
znaleckého posudku. K prodeji dojde až po zapsání věcného břemene
kanalizace do KN;
bere na vědomí
informace starosty obce.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Úspěch Tadeáše Kříbka v krajském kole Biologické olympiády
Dne 15.5.2015 se v Ostravě uskutečnilo krajské kolo 49. ročníku
Biologické olympiády, letos s podtitulem „Život stromu“. V náročném, téměř tři
a půl hodiny trvajícím maratónu, který zahrnoval vědomostní test, poznávání
organismů a laboratorní úkol, se žák 9. třídy Tadeáš Kříbek rozhodně neztratil a
vybojoval vynikající 9. místo – stal se tak úspěšným řešitelem této velmi
náročné soutěže. Jeho umístění je o to cennější, že jen dva soutěžící před ním
byli žáky základních škol, ostatní soupeři jsou studenti gymnázií.
Do krajského kola Tadeáš postoupil z 5. místa v okresním kole díky
vysokému počtu 125 bodů, přičemž od vítěze jej dělilo pouhých 16 bodů.
Ke krásnému umístění gratulujeme a přejeme spoustu dalších podobných
úspěchů. ☺
Mgr. Stanislava Vorlická
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Zájezd do Osvětimi
Ve čtvrtek 18. května 2015 vyjeli žáci 8. a 9. třídy, doprovázeni rodinnými
příslušníky, do koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi (německy
Auswitz) a Březinky (Bürkenau ). Cesta trvala asi 2 hodiny. Průvodce cestovní
kanceláře děti a jejich rodiče seznamoval s historií i současností místa, která
navštíví. Počasí nám přálo, bylo krásně. Na parkovišti u areálu jsme nabrali síly
na zážitky, které nelze zařadit mezi ty kladné. Provázela nás slečna, která byla
samouk, ale až na výjimky, jsme všichni rozuměli, co nám chtěla sdělit.
Hrůzy, které zde lidi zažívali, si neumíme úplně představit. Stát v mrazu
venku v chatrném oblečení, bez možnosti hygieny, pod pohrůžkou smrti – to by
nikdo z nás nepřežil. Trpěly zde i děti, na kterých lékaři často prováděli pokusy.
Následovala prohlídka cihlových domů, ve kterých je instalována výstava
s panely, ale zároveň shromážděny osobní věci, které si lidé brali s sebou
s vidinou lepšího, „nového“ života – hrnce, kufry, berle, brýle, boty, a navíc i
vlasy, které byly lidem po příjezdu do údajně pracovního tábora ostříhány.
Po prohlídce Osvětimi jsme přejeli asi 3 kilometry do vyhlazovacího
tábora v Březince. Zde končily koleje vlaku, který sem svážel především Židy
z celé Evropy. Zde lidé „bydleli“ v dřevěných domcích, které už, bohužel,
nezůstaly dochovány. Obrovský pozemek však „zdobí“ cihlové komíny, které se
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ještě nerozpadly. A několik budov, ve kterých jsme viděli kruté podmínky, za
jakých zde lidé museli přežívat.
I když nikdo nahlas nic nekomentoval, určitě se všem zúčastněným honily
v hlavě stěží popsatelné pocity a myšlenky, které nás napadaly v souvislosti
s hrůzami, které se zde kdysi odehrávaly.
Mnohem příjemnějším zážitkem byla návštěva královského města
Krakova. Prohlídli jsme si hrad Wawel a centrum města. Pak jsme měli rozchod
a krátký čas na to, aby si každý mohl prohlédnout i místní obchůdky, případně si
koupit třeba zmrzlinu.
Cesta probíhala v pohodě, průvodce z cestovní kanceláře nás průběžně
seznamoval s místy, která navštívíme.
Chceme poděkovat panu starostovi Josefu Voralovi a Obecnímu úřadu
Jistebník, který již popáté finančně uhradil celý zájezd a panu Jaromíru
Sládečkovi za zorganizování zájezdu a vyjednávání s cestovní kanceláří.
Mgr. Naděžda Richtárová

Ředitelství ZŠ přeje všem žákům a všem zaměstnancům školy
hezké a hlavně slunné prázdniny.
Žákům, kteří končí na škole povinnou školní docházku,
přejeme hodně štěstí na další cestě životem, a překážky,
které před nimi stojí, ať hravě zdolávají.
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VH - PŮLMARATON 2015 /Martin Otto, hl. pořadatel/
5. ročník Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu – 23. 5. 32015
Poděkování pořadatelům.
Vy jste základním kamenem celé akce!!!
Organizačně se akce účastnilo přes 100 pořadatelů, jejich kompletní
seznam se pokusíme co nejdříve zveřejnit na našich webových stránkách
www.vh-pulmaraton.cz . Základem pořadatelského týmu byli Pavlína a Aleš
Kučerovi, Andrea a Tomáš Otiskovi, Karin a Láďa Schestagovi a Martin Otto,
kteří se scházeli k pravidelným poradám již od listopadu 2014. Pořadatelský tým
tvořily kromě zde těžko vyjmenovatelných jednotlivců rovněž skupiny
dobrovolníků kolem rodiny Otiskových, Kučerových, Pleskotových, Evy
Suknarovské (11 osob), Aničky Švihorové a děvčat ze Střední školy prof. Zdeňka
Matějčka z Ostravy–Poruby (8). Do této sorty dobrovolníků patří rovněž
jistebničtí hasiči (8), zajišťující hladké přeběhy hlavních cest v Jistebníku a
Košatce, hokejisté HC Jistebník carps (6), kteří pomohli s naložením a
postavením obřího stanu a lezecké stěny a zaměstnanci Povodí Odry (8),
zajišťující administrativní přípravu před závodem, přidělení startovních čísel a
vyhodnocení jednotlivých závodů. Rodině Strykové z Polanky děkujeme za
personalní i materialní zajištění občerstvení v Polance, Janě Ottové pak za
komplexní zajištění občerstvení pro závodníky včetně občerstvení v Košatce.
Další pomoc Jistebničanů:
Zuzana Švihorová poskytla pro postavení 6-ti metrové lezecké stěny traktor i
s Tranďákem. Tom Fiala s Rosťou Strakou zajistili dřevo a postavení taboráku.
Fotografie ze zavodu zajistili Alena a oba Janové Lipinovi, Jiří Vaněk a Tomáš
Václavek z maratonského klubu MK Seitl Ostrava.
Zde bychom chtěli požádat rodiče, kteří případně mají záběry z průběhu
dětské olympiády o poskytnutí těchto fotografií. Zaslat je můžete buď
jednotlivě nebo ideálně nějakým odkazem o uložení, např. na rajče.
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Poděkování sponzorům.
Vaše peníze umožňují hlavně zajištění doprovodného programu pro děti
a obecně posunutí akce na vyšší úroveň, například příspěvkem na zapůjčení
obřího párty stanu o rozměrech 10 x 20 m.
Finančně podpořili akci kromě Obecního úřadu Jistebník tito naši
spoluobčané či mimojistebnické firmy:
Ing. Ivo Šrámek - SIVORA - finanční dar
EUROVIA – finanční dar
Ing. Miloslav Cváček - ISMM - zakoupení originálních startovních čísel
Pavel Myška - catering, stavební práce - finanční dar
David Šubják - geodetické práce - finanční dar
Vratislav Stiler a Miroslav Ondryáš - stavební firma STONSTAV Jistebník –
finanční dar
Aleš Bachořík - ochrana majetku a osob - finanční dar + poskytnutí 2 osob
organizujících parkování aut
Ing. Ivan Lövy - TENZONA – finanční dar + rodinné zajištění 1 stanoviště na trati
závodu
Ing. Libor Zegzulka – finanční dar
rodina Zajícova – finanční dar .
Všem zmíněným děkujeme a věříme, že nám zachovají přízeň i příští rok.
Zároveň bychom určitě rádi přivítali další podporovatele. Po ponechání nutné
rezervy budou získané prostředky refinancovány do podpory dalších
jistebnických sportovních projektů, sloužících hlavně pro podporu sportování
jistebnických dětí a mládeže. O přesném využití prostředků budeme informovat
občany v příštím vydání tohoto zpravodaje. Tok financí můžete sledovat rovněž
na transparentním účtu spolku Jistebník v pohybu z.s., který je veden u
Fiobanky pod číslem: 2200743991 / 2010.
Věcné dary nám poskytli:
Mgr. Šárka Storzerová - vyrobením 4 živých věnců pro vítěze zvodů
Chov ryb Jistebník - poukázky na odběr kaprů
MIC Ostrava - Jakub Otto - vstupy na věž ostravské radnice
Aleš Stuchlík (Stará Bělá) - VIP vstupenka na Zlatou tretru Ostrava .
Všechny tyto ceny byly použity v tombole, která proběhla v rámci večerní
afterparty na hřišti TJ.
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Poděkování patří také všem příchozím, kteři přispěli do kasičky se
vstupným dobrovolným. Tato částka 3.300,- kč bude využita výhradně k
zakoupení sportovního náčiní pro jistebnickou mateřskou školu. Florbalový tým
vozíčkářů FBC ABAK OSTRAVA se plánovaného podílu z této částky ústy Mgr.
Renáty Staňkové vzdal a to právě ve prospěch jistebnických mateřinek.
- poděkování náleží vedení TJ Jistebník za vstřícnost při poskytnutí zázemí
svého areálu
- manželům Lipinovým za poskytnutí příjemného prostředí ateliéru U
foťáka k našim pravidelným organizačním schůzkám
- rovněž pak i Pavlu Myškovi a jeho teamu za zvládnutí celodenního
občerstvení pro návštěvníky akce.
Samotný závod
- 208 přihlášených závodníků, což je účastnický rekord (vloni 105)
- 4 délky tratí - maraton, půlmaraton, čtvrtmaraton, Běh Galerijní ulicí na 3,6km
- těžký, místy blátivý terén, maratonce osvěžoval i odpolední déšť
- účast Jistebničanů ve všech závodech☺ - maraton - Pavel Friedel, půlmaraton
- Matyáš Otto, Martin Bachořík, čtvrtmaraton - Eva Olbrichova - 3.místo ve
své kategorii, Jiří Reichel, Ondřej Veselý, Galerijni – 21 Jistebničanů!!! Vítězi
se ve svých kategoriích stali Viktorie a Tomáš Wojcikovi, Jaroslav Horník a
Lenka Vitochová. Zde bych si dovolil vyzdvihnout účast p. Ladislava Majera (71
let) a Kristýnky Vitochové - 5 měsíců☺, která odjela svůj zřejmě 1. životní
závod v kočárku, tlačeném celou dobu - i ve stoupání kolem Coufalů!!!
maminkou Martinou, a to vše za cyklodozoru tatínka Jiřího☺. Závod běžel
rovněž jejich syn David, takže se dá v tomto případě napsat – Běží celá rodina –
a já dodávám – toto je smysl tohoto závodu, kterého se zúčastnilo celkem 33
běžců, z toho 23 dětí!!!
- veškeré výsledky a fotogalerii najdete na www.vh-pulmaraton.cz
- účast témeř 70 dětí v dětské Olympiádě, některé z nich se následně účastnily i
Běhu Galerijní ulicí !!!
- moderátorem dne byl Tomáš Hanzl z Klimkovic
- Ing. Josef Bučko zajistil účast 3 členů Klubu českých olympioniků – p. Adolfíny
Táčové, Libora Radimce a Vítězslava Máchy, kteří byli startéry jednotlivých
závodů a rovněž předávali ceny vítězům
- doprovodný program pro děti: bubínky, aeromodeláři, lezecká stěna, buggina,
koník – všem, kteří jednotlivé atrakce zajistili nebo se o ně starali, děkujeme
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- vítězem turnaje v šipkách v rámci večerní afterpárty se stal velmi soutěživý
Jistebničan, pro kterého je druhé místo vždy prohrou - Martin Krutil, 2. skončil
Štěpán Rinn z Prahy a 3. další Jistebničan Láďa Kišš, tradiční cyklovodič našeho
půlmaratonu. Fotky finalistů turnaje i s jeho tradičním organizátorem –
Milanem Dufkem, rovněž naleznete v naší fotogalerii.
Věřím, že si všichni zúčastnění akci i přes docela deštivé počasí užili a že
se společně setkáme znovu u příštího, již 6. ročníku našeho závodu.
Sportu - a běhu zvláště - ZDAR!!!

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

.

/Mgr.Jiřina Matějová/
Střípky a postřehy z 12. ročníku FPFL 2015 v Jistebníku
V sobotu odpoledne 6. 6. 2015 na Návsi Jistebnických zpěváčků je živo to přijíždějí autobusy s dětmi, které budou vystupovat v programu. Nejprve je
to soubor Kopretina při ZŠ Karla Dvořáčka z Orlové–Lutyně pod vedením
sbormistryně Petry Rašíkové. Brzy na to soubor Muzika ze ZŠ J. Valčíka
v Ostravě-Porubě pod vedením Lenky Roupové a Pavly Dědičové, Pěvecký sbor
města Klimkovice s dirigentkou Miroslavou Halatovou a Petr Berkus
s komorním sborem mladých The Puzzles z Ostravy.
Ve 14.30 hodin je zahájen festivalový den setkáním u sousoší
Jistebnických zpěváčků za účasti starostky Městského obvodu Proskovice paní
Mgr. Marie Matějové, zástupce Staré Vsi nad Ondřejnicí pana Slavoje Paličky a
starosty Jistebníka pana Josefa Vorala. Rádi jsme přivítali obě děti Františka
Lýska, paní doc. Květuši Lepilovou a Ing. arch. Lumíra Lýska, kteří na pobyt
v Jistebníku a na zpěv se souborem vždy rádi vzpomínají. Byl přítomen i
Miroslav Rybička, akademický sochař, autor busty F. Lýska a sousoší
Jistebnických zpěváčků, zakládající člen festivalu. Zároveň vítáme členy správní
rady festivalu v čele s ředitelkou Eliškou Krejčíčkovou, kteří od loňského
podzimu 12. ročník festivalu připravovali. Za velmi horkého letního počasí jsme
všichni hledali stín a neměli jsme to za zlé ani Jistebnické 13 a oběma dětským
sborům. Po festivalové znělce v podání Petra Habernala a Zdeňka Halaty a
položení kytice k pomníku jsme vyslechli lašskou lidovou píseň v úpravě F.Lýska
„V tym proskovskym černym lese“, kterou zazpívaly spojené dětské sbory
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Muzika a Kopretina. Následovalo uvítací slovo starosty obce a muzikanti pod
vedením Ladislava Mariaše ještě zahráli několik skladeb za pozorného sledování
obecenstva a v doprovodu Ondry Lövyho, jenž si nenechal ujít příležitost si s
dechovkou zazpívat.
V prostorách kulturního domu byly připraveny výstavy, jednak o
Františku Lýskovi, Jistebnických zpěváčcích, pěveckých souborech v Jistebníku
a fotodokumentace několika ročníků FPFL. Rovněž mohli návštěvníci shlédnout
výstavu jistebnické výtvarnice Vlaďky Šrámkové. Diváky zaujaly její moderní
olejomalby i batikované obrazy.
Na jevišti byl připraven komentátor pan Martin Kajzar, pedagog
Ostravské univerzity, který nás provázel programem festivalového dne. Do
přestávky vystoupily oba zmiňované dětské soubory - skoro padesátičlenný
Muzika z Ostravy–Poruby, a Kopretina z Orlové, téměř šedesátičlenný sbor.
Účinkující se předvedli ve výborné kondici a posluchačům připravili let
hudebním světem napříč všemi žánry. Komentátor se hezkým slovem zmínil o
sbormistru Jistebnických zpěváčků v době 1929-1938, panu profesoru Františku
Lýskovi. Připomněli jsme si tři původní zpěvačky z dětského sboru Jistebničtí
zpěváčci. Jsou to paní Marie Richterová, Blahetová z Krásného Pole - 92 let,
paní Marie Kučerová z Košatky - 91 let a paní Dagmar Foltová ze Staré Vsi nad
Ondřejnicí - 87 let.
Po přestávce vystoupil komorní soubor The Puzzles, ne v počtu oktet
podle původního počtu, ale méně o jednu zpěvačku, která v současné době
studuje v zahraničí. Zajímavým aranžmá dávali umělým i lidovým písním novou
tvář, byť jen v sedmičlenném pěveckém souboru. Překvapili diváky - ti měli
dojem, jako by na jevišti stál celý orchestr. Jejich radostné zpívání nakazilo
dobrou náladou veškeré obecenstvo. Vyvrcholením celého koncertu bylo
vystoupení Pěveckého sboru města Klimkovic. Mezi 38 členy sboru byla řada
mužských hlasů, jejichž basy výborně doplňovaly ženské soprány. Repertoár byl
nabitý nádhernými skladbami.
Strhujícím zážitkem byla monstr píseň v závěru programu. Jeviště
vydrželo nápor téměř 200 zpěváků, vystoupily totiž všechny zúčastněné sbory
a i s obecenstvem zazpívali „V tym proskovským černým lese“. Jen je škoda, že
podobnou lidovou píseň nemáme o Jistebníku. Snad budeme inspirovat naše
hudebníky a třeba příště …
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Ještě bych ráda poděkovala paní doc. Květuši Lepilové, podařil se jí
husarský kousek. Dodala na výstavu o Jistebnických zpěváčcích vestičky
původních chlapců a dívek ze souboru. Jak byly malinké! Vše zapůjčeno a
ponecháno pro budoucí výstavy z Vlastivědného muzea Brno. A dokumenty o
natáčení filmu o Jistebnických zpěváčcích s názvem „Melodie Beskyd“. Film se
bohužel nedochoval. Karel Čáslavský, ředitel Filmového archivu, se probíral
archivem starých filmů a dokument nenašel. Závěr 12. ročníku FPFL se konal
v pátek 19. června 2015 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, a to Folklorním večerem
na zámku.
Podle reakcí z řad obecenstva i účinkujících se koncert v Jistebníku
podařil. Díky patří všem pořadatelům i těm, kteří každým rokem výtvarně
dotvářejí plakáty, sborníky i programy festivalu, manželům Lipinovým.
Poděkování patří i těm, kteří každoročně vytvářejí keramický festivalový dárek,
letos květ stulíku, znak Poodří, a to učitelkám Mateřské školy v Proskovicích. Za
pěknou výzdobu na jevišti děkujeme paní Šárce Storzerové. Už nyní se těšíme
na další 13. ročník FPFL .
Správní rada festivalu děkuje jistebnickým sponzorům:
Obec Jistebník, NV-PRO PO s. r. o., Chov ryb, ISMM, Jistebnická stavební, Chov
koní Švihorovi, Restaurace Na Obci, Hudební nástroje Mariašovi, Zámečnictví
Pavel Mariaš, Jaromír Lubojacký – nahrávání.

HRY BEZ VENKOVSKÝCH HRANIC

/Radek Šichor/

V sobotu 6. 6. 2015 se konal již 17. ročník ,,Her bez venkovských hranic,,
konaných v jedné z obcí Regionu Poodří. Tentokrát nás uvítala obec Vražné.
Tým Jistebníku se těchto her účastnil teprve po čtvrté v osmičlenném družstvu:
Vendula Tomášková, Jiří Mohyla, Jana Machová, Jakub Straka, Nikola Vašková,
Petr Nesvadba, Petra Šichorová, Radek Šichor.
Letošního ročníku se zúčastnilo pouze 16 z 21 obcí Regionu Poodří, které
se utkaly v zábavných soutěžních disciplínách. Našemu družstvu se od začátku
vedlo velmi dobře a zakončilo svou účast na vynikajícím 2. místě. Smyslem
těchto her, ale není vyhrát, důležitější je se pobavit, potkat spoustu lidí a
poznat život a kulturu v nám blízkých obcích Regionu Poodří.
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Tímto bychom chtěli také poděkovat panu ing. Josefu Bučkovi za
financování reprezentačních triček.
Naše obec se pravděpodobně těchto her zúčastnila naposledy, neboť po
rozhodnutí zastupitelstva obce z roku 2013, Jistebník od 1.1.2016 vystupuje z
Regionu Poodří, protože si někteří členové zastupitelstva myslí, že členství
v Regionu Poodří je jen o financování Poodří a o hrách bez venkovských hranic,
což je smutné.
Ještě bych dodal, že Region Poodří může poskytnout různé dotační
programy a výpomoc při konaných kulturních a sportovních akcích, což obec
Jistebník nevyužívá. Více informací na www.regionpoodri.cz

Vážení spoluobčané,
reaguji na výše uvedený článek, protože plyne z nevědomosti pisatele. Region
Poodří již neposkytuje žádné dotační programy ani bezplatné výpomoci při
konání kulturních a sportovních akcí. Za vše se platí, a když to platí obec, tak je
to každému jedno. Platby jen za to, že jsme v Regionu Poodří činí za každý rok
do 50 tis. Kč z naší společné pokladny. Dále o vystoupení z regionu rozhodli
všichni zastupitelé po zralé úvaze a nikoliv jen někteří. Navíc mě velmi mrzí,
že za finanční pomoc obce, ať už na trička nebo cokoliv jiného dosud obci nikdo
veřejně nepoděkoval, přestože je to vždy z peněz všech spoluobčanů. Dávat
stále více můžeme jen tehdy, když zvýšíme daně. A to my nechceme!!!
Josef Voral, starosta
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JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda/

Stalo se:
4.5.2015 byl zahájen v tělocvičně ZŠ Jistebník dvouměsíční kurs sebeobrany
pro děti
23.5.2015 proběhl 5. ročník Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu
veškeré naše aktivity jsou možné pouze díky velké ochotě vedení ZŠ
Jistebník, TJ Jistebník a také díky podpoře OÚ Jistebník. Děkujeme!!!
Chystáme:
probíhají jednání s radou obce ohledně možnosti vybudování víceúčelového
hřiště a beach volejbalového kurtu na malém hřišti u Základní školy – 1.
vizualizace je zveřejněna na našich webových stránkách. K realizaci se
snažíme využít program Oranžové hřiště, který podporuje firma ČEZ. Zájem
na realizaci projektu má jak OÚ, tak ZŠ Jistebník. Snad se projekt podaří
dotáhnout do konce!
vyvolání diskuze ohledně možnosti odkoupení pozemků navazujících na
areál hřiště TJ Jistebník. Majitel je připraven k jednáním ohledně prodeje
pozemků za účelem využití pro obecní potřeby Jistebníku (parkoviště,
hřiště, hasičský areál a pod.) – velice složitá a nákladná záležitost…
po zakoupení badmintonové sítě a zhotovení stojánků k jejímu napnutí
budou spuštěny pravidelné pronájmy tělocvičny pro badminton a ping–
pong
z výtěžku Půlmaratonu podpořit další jistebnické sportovní projekty
v září navázat na uskutečněný 2 měsíční kurz sebeobrany pro děti
na říjen připravit ukončení sportovního roku – máme vizi plnění
netradičních sportovních disciplín pro děti i dospělé
zahájení příprav na vánoční turnaje v badmintonu a ping-pongu
vybráním termínu konání zahájit přípravy 2. ročníku Jistebnické lyže.
Komentáře k uskutečněným a plánovaným akcím naleznete na našem
webu: www.jistebnikvpohybu.cz .
13

Otázky pro občany:
- máte zájem jakkoliv pomoci při výše zmíněných aktivitách ?
Veškeré náměty, připomínky, názory či nabídky ke spolupráci pište na :
martin.otto@seznam.cz
Zájemci o bližší představení plánované činnosti spolku či zájemce o
spolupráci zveme k setkání, které proběhne ve středu 9. 9. 2015 od 17. 30 hod.
v Galerii U Foťáka manželů Lipinových.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/výbor SDH/

Krátce z činnosti SDH …
Jistebničtí hasiči připravili na den 14. června 2015 „Soutěž Mladých
hasičů“ v požárním útoku. Na toto hasičské klání se sjelo 44 družstev
mládežníků, a to jak z blízkého okolí, tak i ze vzdálenějších okresů. Soutěž
probíhala na hřišti TJ Jistebník. Bylo radostí sledovat, jak si děti umí poradit
s hasičskou technikou, aby dosáhli nejlepších časů pro hodnocení. Soutěž
probíhala ve třech kategoriích - umístění byla následující:
Děti 3 – 6 let – kategorie MINI
1. místo
Petřvaldík
26,920 sek.
2. místo
Petřvald
43,392 sek.
Mladší žáci
1. místo
Lučina A
2. místo
Malenovice
3. místo
Nová Ves

13,773 sek.
14,073 sek.
14,516 sek.

Starší žáci
1. místo
2. místo
3. místo

12,826 sek.
13,135 sek.
13,638 sek.

Malenovice
Trojanovice
Nová Ves

Naše družstva malinko zaváhala a starší žáci obsadili 7. místo, mladší pak
15. místo. Je to sport a vždy se nedaří, jak bychom si přáli. Všem soutěžícím
přejeme hodně dalších úspěchů.
Při této příležitosti vyslovujeme poděkování všem sponzorům a dárcům
za příspěvky a dary, kterými přispěli ke zdárnému průběhu této soutěže.
Všem Vám moc děkujeme!!!
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Den otevřených dveří
Dne 18. a 19. června probíhal v hasičské zbrojnici „DEN OTEVĚNÝCH
DVEŘÍ“. První den se s našimi hasiči setkaly děti z mateřské školy. Následující
den naši zbrojnici navštívili žáci nižšího i vyššího stupně ZŠ TGM Jistebník.
Členové našeho sboru hosty provedli prostory hasičské zbrojnice. V kulturní
místnosti mohli shlédnout spoustu pohárů, čestných uznání a medailí. Rovněž
předvedli ukázku hasičských vozidel s požární technikou a jejími funkcemi.
Nakonec všichni shlédli ukázku záchrany a vyproštění osob z havarovaného
vozidla, provedenou společně se členy Hasičského záchranného sboru z Bílovce.
Pozvání
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně zve občany a příznivce
požárního sportu na tradiční soutěž družstev mužů a žen v požárním útoku, a to
27. ročník „MEMORIÁLU JOSEFA KONEČNÉHO“ kategorie muži a
27. ročník „O PUTOVNÍ POHÁR ZASTUPITELSTVA OBCE“ kategorie ženy.
Soutěž se uskuteční v sobotu 12.září 2015 na hřišti TJ Jistebník. Zahájení
soutěže je v 11.00 hodin a bude se konat za každého počasí. Pro všechny bude
připraveno bohaté občerstvení.
Věříme, že svou účastí podpoříte tuto akci. Na Vaši hojnou účast se těší
jistebničtí hasiči.
Nakonec bychom Vám rádi sdělili, že ve dnech 4. – 5. července 2015 se
bude konat V. řádný sjezd SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
v Pardubicích, ze kterého nám určitě vzejdou další předpisy, pokyny a nařízení
pro další činnost Sboru dobrovolných hasičů.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

ŽÁCI
Jaro 2015 odehráli naši žáci dvoukolově, a to systémem „doma-venku“.
Celkem bylo odehráno 10 zápasů v okresní soutěži sk. B s biláncí: 2 výhry, 1
remíza a 7 proher, se skórem 16:38. V tabulce obsadili celkové 4. místo. V této
sezóně naskočilo do zápasů mnoho žáků narozených v letech 2006 a mladších,
kteří byli doplněni staršími kluky či děvčaty. Soupeři nastupovali většinou
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s hráči, kteří byli o hlavu větší, proto i ten větší počet porážek. Tréninky
probíhaly většinou 2 x týdně (útetý a čtvrtek) od 16:15 hod.
Chtěl bych poděkovat všem rodinným příslušníkům mladých fotbalistů a
fanouškům fotbalu, kteří si mnohdy našli čas a přišli podpořit naše nejmenší
fotbalisty. Dále chci poděkovat asistentu Milanu Dufkovi, který se podílel na
tréninkovém procesu a jezdil s hráči na venkovní zápasy svým vozem. A na
závěr chci poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na materiálním zajištění
pro družstvo žáků. Velký dík patří p. Mamulovi (fa PIPIZZA Jistebník), který
finančně přispěl na zakoupení tréninkových a hracích míčů.
Veškeré další informace budou uvedeny na stránkách www.tjjistebnik.cz
V případě zájmu rodičů o přihlášení svých dětí na fotbal, kontaktujte trenéra
mužstva žáků. Kontakt naleznete na webu TJ Jistebník v sekci DRUŽSTVA - ŽÁCI.
DOROST
Nejdříve bych zhodnotil naše dorostence, kteří hrají okresní přebor
společně s hráči z Petřvaldu. Podařilo se jim dokončit jarní sezonu na konečném
pěkném 5. místě s 36 body, při skóre 72:32. Stejně jako na podzim, tak i jaro se
neobešlo bez určitých problémů. Byla to především zranění a nemoci, které
často oslabily naše mužstvo. Některé zápasy se proto odehrály s menším
počtem hráčů. I přesto se tým vedený Lukášem Sedláčkem z Petřvaldu za celou
sezónu nemusí stydět. Po letní přestávce se k družstvu připojí ještě tři noví
hráči, kteří skončili u žáků. Děkuji tímto trenérovi a hráčům za jejich výkony a
těším se po prázdninách opět na našem hřišti.
MUŽI
Skončila nám sezóna 2014-15, ve které se podařilo uhájit účast v 1.B
třídě. Bylo to opět hodně náročné až do posledních kol - jarní část totiž nebyla
na domácím hřišti pro naše fanoušky moc veselá. Jarní celková bilance je 5
vítězství, 1 remíza a 7 proher, přičemž doma jsme jen dvakrát vyhráli. Celkem
jsme získali 31 bodů, při skóre 35:40 a obsadili konečné 10. místo. Podle slov
trenéra bude letní příprava náročná, aby byli hráči připraveni vylepšit svůj herní
projev, výsledky i umístění. Do poháru jsme se letos nepřihlásili, začátek sezóny
je tak naplánován na 16.8.2015. O všem důležitém budete informováni na
našich stránkách.
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TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE
Letos již po patnácté se na našem hřišti uskuteční tradiční turnaj v malé
kopané, s to v sobotu 11.7.2015. Od 08:00 hod. se provede administrace a
registrace družstev + losování, od 09:00 hod. proběhne zahájení a výkop
úvodních zápasů.
PROPOZICE TURNAJE:
počet hráčů:
4+1 (střídání neomezeno)
počet hřišť:
4 (40 x 20 m, branky 3 x 2 m)
max. počet týmů: 24 !
startovné:
800,- Kč za max. 10-ti členný tým.
Uzávěrka přihlášek do obsazení požadovaného počtu týmů max. do
pátku 3.7.2015! nebo těsně před losováním v 8.00 hod. Platba přihlášek jen v
hospůdce Na Hřišti (otevírací doba od 16:00 – 20:00 hod.).
Ceny:
1. místo: peněžitá hodnota ve výši 1.600,- Kč
2. místo: peněžitá hodnota ve výši 1.200,- Kč
3. místo: peněžitá hodnota ve výši 800,- Kč
cena útěchy: láhev (1 litr)
Dále budeme vyhlašovat:
nejlepšího hráče (hráč obdrží pamětní sošku)
nejlepšího střelce (hráč obdrží pamětní sošku)
nejlepšího brankáře (hráč obdrží pamětní sošku).
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Závěrem těchto příspěvků bych rád jménem výkonného výboru chtěl
poděkovat všem sponzorům, fanouškům, trenérům, vedoucím družstev,
hráčům a manželům Nesvadbovým. Bez podpory těchto lidí by fotbal v
Jistebníku nemohl takto skvěle fungovat !!!
Přeji všem hezké prázdniny a vydařenou letní dovolenou.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Metodějka
Ludmila
Alois
Mária
Bohuslav
Marija
*
Otto
Olga
Zdeňka
Helena

Peková
Ertlová
Prisching
Tilscherová
Strašík
Šablaturová
*
*
*
Šichor
Bohdálková
Židková
Muroňová

80 let
75 let
75 let
70 let
60 let
60 let
*
75 let
75 let
70 let
70 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

JAK A PROČ TŘÍDIT ODPAD?

/Kateřina Šreková/
komunikace projektů OZO Ostrava
Systém třídění odpadů si města a obce stanovují v rámci zákona dle svých
vlastních podmínek. V rámci našeho regionu je největším poskytovatelem
služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady společnost OZO Ostrava, která
vlastní unikátní technologie umožňující dokonalejší systém dotřídění a
zpracování odpadů a která se snaží o to, aby co největší procento komunálních
odpadů bylo dále využito materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce
s občany a bez jejich odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy správně třídit
odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího zpracování?
Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhovaných společností
OZO plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Už před několika lety po
provedených zkouškách různých možností společnost OZO Ostrava vyhodnotila
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systém sběru několika komodit do společné nádoby a jejich další dotřídění na
lince jako ekonomičtější než přidávání dalších nádob na již tak ne dost
prostorná stanoviště a jejich oddělený svoz. I tak by totiž v zájmu dalšího
zpracování musely jednotlivé komodity projít dotřiďovací linkou. Odpad
svezený z barevných kontejnerů není možno poskytnout přímo zpracovatelům,
vždy je nutno ho minimálně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady
svezené ze žlutých kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je možno
využít materiálově -, PET lahve a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále
nápojové kartony a plechovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto obaly
pak čistě vytříděné skončí jako nové výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména
silonová vlákna, z tvrdých plastů lisované desky či dlaždice, z fólií nové fólie.
Z nápojových kartonů se získá kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný papír,
kovy jdou do hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším spalitelným odpadům a
OZO z nich vyrábí palivo pro cementárny – méně kvalitní plasty jsou tedy
využity energeticky.
K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery.
Dalším způsobem, jak se vytříděného papíru může občan zbavit, je odvézt ho
do výkupny papíru a stržit za něj nějakou tu korunu. Může si tedy vybrat, který
ze dvou systémů sběru papíru mu více vyhovuje a aby do modrých kontejnerů
nebo do výkupen papíru odkládal takový papírový odpad, který je dále
zpracovatelný. Tedy noviny, časopisy, letáky a brožury, papírové krabice všeho
druhu (samozřejmě rozložené, aby v kontejneru nezabíraly zbytečně místo),
kancelářský papír… Výčet vhodných předmětů z papíru by mohl pokračovat
donekonečna. Nepatří sem ale žádný z výše uvedených papírových odpadů,
pokud je mokrý, umaštěný či jinak znečištěný. Na dotřiďovací linku se
samozřejmě dostane i tříděný papír z modrých kontejnerů i výkupen. Tam je
dále rozdělen podle jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování do
papíren.
K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá
dohromady sklo bílé i barevné, protože o dotřídění podle požadavků
zpracovatelů se postará na své dotřiďovací lince. Do kontejnerů patří lahve,
sklenice pokud možno bez víček (etikety nevadí) a také střepy tabulového skla.
Rozhodně sem nepatří porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo s příměsemi
(automobilové, drátěné…). Sklo je výborný materiál pro opakované zpracování
na nové skleněné obaly, při němž se nijak nemění jeho vlastnosti.
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Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co se nehodí do barevných
kontejnerů na tříděný odpad, můžeme vyhodit do těch obyčejných, které stojí
před každým domem. Neplatí to ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic
nepatří, jsou veškeré odpady nebezpečné, tedy ty, které obsahují látky
ohrožující životní prostředí. S těmi se totiž musí zacházet s největší opatrností a
likvidovat je ve speciálních zařízeních, která si se škodlivinami umějí poradit. Do
běžných popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří ani odpad objemný
(logicky – nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky stavebních
odpadů či rostlinného materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech je
sbírají sběrné dvory, menší obce mají pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní
svoz. Pro sběr elektrospotřebičů už dnes existuje hustá síť míst zpětného
odběru.
Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný komunální neboli zbytkový
odpad, se nejčastěji likviduje na skládkách, zvláště tam, kde není v dosahu
zařízení pro energetické využívání odpadu – lidově řečeno spalovna. Spoustu
energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme.
Proto je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu do běžné popelnice
zamyslet, zda nepatří do některého z barevných kontejnerů nebo do sběren –
jedině tak totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky využit.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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A CO NA KONEC . . .

.

• Děkujeme našim občanům, kteří si svou práci a čas plánují tak, že nedělní
klid nemusí rušit hukot sekaček a jiných pracovních strojů.
• Chovatelé zvou občany na Místní výstavu drobného zvířectva, která se
uskuteční 21. a 22. srpna 2015 v chovatelském areálu v Jistebníku.
• Příští zpravodaj vyjde počátkem měsíce září 2015.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz /.
• Písemné příspěvky odevzdávejte nejpozději do STŘEDY 26. srpna 2015.

Všem spoluobčanům přejeme dovolenou plnou klidu a pohody
a všem dětem krásné prázdniny bez úrazů.
__________________________________________________________________________
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.
* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
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