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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
velmi rád bych touto cestou ocenil iniciativu našich myslivců. U
příležitosti „Dne země“ a hlavně bez řečí se téměř v plném počtu pustili do
očisty naší obce v místech, která nejsou tak na očích. Hlavní zaměření jejich
brigády spočívalo v odstranění „černé skládky“ na Fibichu, ale i na jiných
místech. Zdravý rozum nebere, co všechno dokáží lidé odložit do přírody a
vůbec jim to nevadí. Bohužel!
Našim myslivcům se pod vedením pana Martina Sládečka podařilo
v sobotu 18. dubna 2015 vrátit kousku naší přírody původní stav. Odvezlo
se přes 50 m3 odpadu, přesto však zbývá odvézt více než jednou tolik. Za to
patří našim myslivcům můj velký dík.
Vážení spoluobčané od počátku roku se započalo s následujícími
pracemi:
- dokončila se další etapa výstavby chodníku od návsi cca 350 m,
- byly obměněny internetové stránky naší obce. To si vzal na starost
Mgr.Pavel Storzer,
- bylo provedeno nutné kácení některých stromů a následně bude
pokračovat náhradní výsadba,
- byly vyplaceny téměř celé finanční příspěvky pro složky v obci dle
schváleného rozpočtu,
- chystají se opravy komunikací, kanalizace, oprava fasády MŠ
(připraveno již od loňska), oprava kašny na návsi, chystá se i výměna
oken a dveří v KD, naceňuje se i dokončení chodníků od obchodu
Hruška po statek, dokončuje se dokumentace na chodník od hřiště po
železniční přejezd a mnoho dalších.
To všechno má ale jeden velký háček. Problémem jsou finance, které
dostáváme od státu. A ty jsou jen za první kvartál o téměř dva milióny
nižší, než za stejnou dobu v roce 2014. Vzhledem k tomu, že vždy
hospodaříme s rezervou, tak zatím nemáme problém. Jiní jsou na tom
podstatně hůř.
V posledním bodě mé zprávy bych chtěl oslovit naše spoluobčany –
majitele pejsků všech ras a velikostí. Vážení jsem rád, že se svým psím
přátelům věnujete a nezavíráte je na celý jejich život do kotců. Každodenní
procházkou jim vracíte jejich lásku. Protože se však množí poukazování na
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to, že nesbíráte jejich HROMÁDKY. Byl bych rád, kdybyste tento stav
napravili. Buďme k sobě ohleduplní a nečiňme druhým co nechceme, aby
oni činili nám. Mám za to, že poplatky za psy jsou v naší obci tak nízké, že
vás nezruinuje zakoupení potřebných propriet. Projevíte tak svoji morální
zodpovědnost.
Děkuji za pochopení pro klid nás všech.
Josef Voral, starosta obce

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

3. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 16. 3. 2015.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
1. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2015 - příjmy: 16.320 tis. Kč
- výdaje: 16.930 tis. Kč ;
Obecně závaznou vyhlášku obce Jistebník č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Jistebník;
prodej pozemků parc. č. 730/9 - 46 m2, 752/59 - 71 m2 a 752/60 - 106
m2, vše v k. ú. Jistebník - panu Ing. Martinu Zajícovi, bytem Jistebník, za
cenu dle znaleckého posudku;
bezúplatný převod ideálního podílu ¼ pozemku parc. č. 785/65 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Jistebník z Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Jistebník
odkoupení pozemku parc. č. 1574 o výměře 83 m2 v k. ú. Jistebník
z vlastnictví Mgr. Naděždy Mackové, bytem Klimkovice a Ing. Pavla
Vůjtka, bytem Jindřichov ve Slezsku do majetku obce Jistebník za cenu
dle znaleckého posudku;
bere na vědomí
zprávu o hospodaření a finanční kontrole Základní školy TGM Jistebník,
p.o. a Mateřské školy Jistebník, p.o.;
informace starosty obce;
nerozhodlo
o sloučení organizací Základní škola TGM Jistebník okres Nový Jičín, p.
o. a Mateřská škola Jistebník okres Nový Jičín, p. o. s účinností od
1.7.2015.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

.

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Jistebník
Zastupitelstvo obce Jistebník se na svém zasedání dne 16. 3. 2015
usnesením č. ZO 3/26. usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm.
d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů vznikajících na území obce Jistebník, včetně
nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) biologické odpady rostlinného původu,
b) papír,
c) plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů,
d) sklo,
e) kovy (kovové obaly),
f) nebezpečný odpad,
g) objemný odpad,
h) směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po
stanoveném vytřídění podle odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) a g).
Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích:
a) stanoviště 1 - u kapličky
b) stanoviště 2 - u hasičárny
c) stanoviště 3 - parkoviště u mateřské školy
d) stanoviště 4 - u základní školy
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e) stanoviště 5 - naproti Večerky
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými
nápisy:
a) biologické odpady rostlinného původu - barva hnědá
b) papír - barva modrá a dále jednorázové sběry papíru podle termínů
vyhlášených obcí
c) plasty, PET láhve, nápojové kartony - barva žlutá
d) sklo netříděné - barva zelená,
e) kovy (kovové obaly) společně s plasty – barva žlutá a dále
jednorázové sběry kovů podle termínů vyhlášených obcí.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky
komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
5) Biologické odpady: občané si potřebnou kapacitu nádob mohou dále
objednat na Obecním úřadě v Jistebníku.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečného odpadu2) je zajišťován minimálně dvakrát
ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných
stanovištích, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru
určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce
obecního úřadu, na výlepových plochách, v Jistebnickém zpravodaji,
v místním rozhlase, na internetových stránkách obce www.jistebnik.cz .
2) Shromažďování nebezpečných
stanoveným v čl. 3 odst. 4).

odpadů

podléhá

požadavkům

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům
nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace,
nábytek). Objemným odpadem nemůže být stavební odpad (sutě, okna,
dveře, krytiny apod.).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován společně s nebezpečným
odpadem podle čl. 4. odst.
Čl. 6
Shromažďování použitých výrobků, na které se vztahuje povinnost
zpětného odběru
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1) Použité výrobky, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, lze
odevzdat:
a) do kontejneru, umístěném ve vestibulu Obecního úřadu Jistebník,
č.p. 149 – drobná elektrická a elektronická zařízení a baterie,
b) do sběrných nádob umístěných v prodejnách v obci Jistebník, pokud
je v nich realizován zpětný odběr vybraných výrobků (baterie),
c) oprávněné osobě v rámci sběru a svozu objemného odpadu a
nebezpečného odpadu viz čl. 4 a čl. 5 této vyhlášky.
Čl. 7
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1)

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro
účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
- typizované sběrné nádoby - popelnice plastové 70 litrů a 110 litrů,
popelnice plechové 110 litrů a kontejnery 1100 litrů určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu.

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale
nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládání se směsným
komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Požadavky na přistavení nebo odebrání sběrné nádoby, její výměnu
nebo změnu frekvence odvozu nebo velikosti sběrné nádoby vyřizuje
Obecní úřad Jistebník.
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.
3) Za předání, nezávadnou likvidaci nebo zpětné využití stavebního
odpadu odpovídá původce odpadu na vlastní náklady. Pro odložení
stavebního odpadu je možné objednat kontejner u právnických osob
oprávněných k nakládání s odpady, jejichž adresy na vyžádání sdělí
Obecní úřad Jistebník.
Čl. 9
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška
obce Jistebník č. 2/2004, kterou se stanoví systému shromažďování,
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sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Jistebník.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Zajímá Vás, jak jsme vyřešili to, že naše škola 1. dubna byla bez
dodávky elektrického proudu? Žáci i paní učitelky se vydali na exkurze a
výlety. Přečtěte si o nich.
Malý svět techniky – Dolní oblast Vítkovice
1. 4. 2015 navštívili všichni žáci I. stupně interaktivní výstavu
techniky pro malé i velké. Výstava Malý svět techniky U6 je členěna do osmi
tematických expozic inspirovaných názvy knih francouzského spisovatele
J. Verna.
Žáci viděli celou řadu vynálezů, které významně poznamenaly vývoj
průmyslu a technického pokroku na území českých zemí i ve světě (př.
výrobu oceli , elektřiny) mohly si vyzkoušet jízdu na mototrenažeru
motocyklu Honda nebo automobilu Škoda Fabia, některé z dětí se
pokoušely frézovat, soustružit , používaly periskop, viděly různé typy
vodních kol a turbín, model vodojemu nebo animaci vodní hřídele.
Žákům se exkurze velice líbila, byla pro ně inspirativní a rádi bychom
poděkovali radě obce a panu starostovi Josefu Voralovi za úhradu
vstupného a jízdného na tuto akci.
Mgr. Šárka Storzerová
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Exkurze do Planetária v Ostravě
Ve středu 1. dubna se žáci sedmého ročníku společně s paní učitelkou
Kocichovou a Uherkovou vydali na exkurzi do zrekonstruovaného
Planetária v Ostravě. Pod kupolí s nádhernou „noční oblohou“ se seznámili
s nejjasnější hvězdou Vesmíru, s nejznámějšími souhvězdími, která jsou
vidět v různých ročních obdobích, a fiktivně se proletěli k mlhovinám, v
nichž vznikají nové hvězdy. Shlédli také krátký film s názvem „Astronaut“
pojednávající o peripetiích této profese a o životě v kosmické lodi.
Po skončení filmu si žáci společně s průvodcem prošli
Experimentárium, což je interaktivní část Planetária. Všichni si vyzkoušeli
skok na Měsíci, podívali se na své tělo přes infračervenou kameru, zkoumali
barevné spektrum i princip plynných planet apod. Všechny bez výjimky
naprosto nadchl interaktivní 4D glóbus, od kterého se téměř nechtěli
hnout.
Po malé svačinové pauze se třída společně s učitelkami vydala pěšky
přes porubský les a Hlavní třídu až k MC Donaldu. Počasí nebylo zcela
ideální na procházku, ale nikomu to nevadilo. Všichni se těšili na neobvyklý
nezdravý oběd.
Celý den se vydařil a žáci si domů vezli další skvělý zážitek.
Mgr. Jana Kocichová
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PODĚKOVÁNÍ

/Martina Šidíková/

Dovolte nám, abychom za SRPŠ při ZŠ T. G. Masaryka v Jistebníku
touto cestou poděkovali všem, kteří nám poskytli peněžitý nebo materiální
dar na maškarní ples, který se uskutečnil v letošním roce. Jedná se o Obecní
úřad Jistebník, restauraci Na Obci p. Vladimíra Mamuly, restauraci U Matěje
p. Radka Ledviny, TJ Jistebník, potraviny WOJCIKOVI, Sanatoria Klimkovice,
MUDr. Mgr. Tomáš Bauko a manžele Strakovy.
Velké poděkování patří všem rodičům, babičkám, dědečkům,
tetičkám a strýčkům, kteří se přišli podívat na své ratolesti a svou účastí
nás také podpořit.
Budeme se velmi těšit z Vaší hojné účasti na dalších akcích
pořádaných naším sdružením. Rádi bychom Vás i touto cestou chtěli pozvat
na Dětský den, který již pečlivě připravujeme na sobotu dne 30. 5. 2015 a
věříme, že letos nám počasí bude přát :-).
Výbor Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ T.G. Masaryka

JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda /

Stalo se:
- 31. 1. 2015 se uskutečnil na Pradědu 1. ročník Jistebnické lyže
- v pátek 13. 2. 2015 došlo k registraci organizace s názvem
„Jistebník v pohybu z.s.“
- 16. 2. 2015 byl založen transparentní účet tohoto spolku, který je
využíván např. k příjmu startovného k závodům a finanční
komunikaci s případnými dárci. Číslo účtu je: 2200743991/2010 a
na stránkách Fio banky je veřejně přístupný.
- v březnu byla 12 – ti letým Jakubem Zegzulkou – se souhlasem a
podporou jeho rodičů - vytvořena webová stránka našeho spolku.
Jakube, velké díky!!!
- 9. - 13. 3. proběhl program pro děti “sportovní jarní prázdniny“ –
dopolední program obsahoval tyto aktivity: badminton, 2x JUDO,
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-

-

-

lezecká stěna na VŠB v Ostravě. Domníváme se, že týden splnil naše
očekávání a že spokojeny byly rovněž zúčastněné děti.
profesionálními páskami byl v tělocvičně ZŠ vyznačen badmintonový
kurt
4. 4. 2015 proběhl badmintonový turnaj smíšených dvojic „O
velikonoční košíček“. Zúčastnilo se 5 párů + Martin Mohyla, který
partnerky střídal. Vítězi se stali manželé Kateřina a Martin Krutilovi.
Blahopřejeme!!!
OÚ Jistebník zajistil převezení ping-pongového stolu z KD do
tělocvičny ZŠ – děti jej nově využívají o velkých přestávkách, velká
1*!!!
veškeré naše aktivity jsou možné pouze díky velké ochoty vedení ZŠ
Jistebník a také díky podpoře OÚ Jistebník. Děkujeme!!!

Chystáme:
- 23. 5. 2015 - 5. ročník Jistebnického VH-půlmaratonu
- probíhají jednání s obecní radou 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….
- od měsíce května by měl v tělocvičně ZŠ začít fungovat kurz
sebeobrany – jak pro děti, tak pro zájemce z řad dospělých
- po zakoupení badmintonové sítě a zhotovení stojánků k jejímu
napnutí budou spuštěny pravidelné pronájmy tělocvičny pro
badminton a ping – pong.
Komentáře k uskutečněným a plánovaným akcím naleznete na našem
webu: www.jistebnikvpohybu.cz
Otázky pro občany:
- máte zájem jakkoliv pomoci při výše zmíněných aktivitách ?
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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 20.5. od 17. 30 hod
v Galerii U foťáka manželů Lipinových.

DEN MATEK

/kulturní komise/
Druhá květnová neděle je již
tradičně dnem, který přímo vybízí malé,
ale i dospělé děti, aby přišly s přáním a
poděkováním své mamince, babičce,
prababičce k jejich svátku – Dni matek.
U nás v Jistebníku se toto
poděkování uskuteční v sobotu 16. května
ve 14:00 hodin v kulturním domě.

Všechny maminky, babičky i prababičky jsou srdečně zvány.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci květnu a červnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Jozefína
Mieresová
90 let
Karla
Ondryášová
70 let
*
*
Vojtěch
Marie
Viktoria
Jiřina
Zdenka
Emilie

*
*
Sýkora
Králová
Rácová
Pochylová
Paskerová
Höppová

75 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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ZPRÁVIČKY Z KNIHOVNY

/Jana Majerová, knihovnice/

Obecní knihovna nabízí čtenářům asi 400
zachovalých knih různých žánrů, většinou z darů
zdarma.
Přijďte si vybrat v době půjčování:
pondělí a pátek: 16:00 - 19:00 hodin.

GALERIJNÍ ULICE PŘEDSTRAVUJE

/Lenka Gulašiová/

Výstava, která předznamenává mistrovství světa v ledním hokeji
V pátek 3. dubna v 17.30 hodin byla v proslulé Galerijní ulici v
Jistebníku zahájena výstava děl předních českých výtvarníků, která je
inspirována blížícím se Mistrovstvím světa IIHF v ledním hokeji 2015.
Součástí vernisáže v „Galerii U foťáka“ byla i fiktivní tisková konference k
zahájení mistrovství světa v ledním hokeji, na níž vystoupili imaginární
reprezentanti Švédska, Česka a Slovenska a dalších hokejových týmů.
V „Galerii U foťáka“ bude až do 17. května, kdy bude mistrovství
světa ukončeno, vystaveno několik desítek prací, které vznikly v rámci
projektu pražské Galerie La Femme s názvem XXII. domácí úkol – Zimní
sporty. Autory děl inspirovaných nejen ledním hokejem, ale i
krasobruslením, lyžováním a dalšími zimními sporty jsou výtvarníci Boris
Jirků, Adolf Born, Milan Chabera, Karel Sládek, Jiří Slíva, Tomáš Hřivnáč,
Miroslav Jiránek, Jiří Tyleček, David Vávra, Jan Tichý, Bohumil Eliáš,
Miroslav Pošvic a další.
„Ztvárnil jsem fiktivní historii dvou sportů, kterou jsem posunul až do
období neolitu. Na mých obrazech vystupují bůžci trojbobu a ski, k nimž se
dávní fandové mohli modlit a přinášet jim oběti," komentuje své pojetí
dvaadvacátého Domácího úkolu malíř, sochař a ilustrátor Boris Jirků, jenž
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se během mistrovství světa chystá našim hokejistům fandit. „Ne že bych
přinášel oběti, ale určitě ocením dobrou hru. Vždy se v životě snažím o to,
abych měl jistotu, že jsem pro danou věc udělal vše, co jsem pro ni udělat
mohl. Budu rád, když se k jednotlivým zápasům postaví stejně i naši
hokejisté."
Vernisáž prodejní výstavy slovem provázel Pavel Godický, kurátorem
výstavy je Miroslav Lipina.
„Galerie U foťáka“ je od velikonočních svátků otevřena v průběhu
dubna vždy od středy do neděle od 15.30 do 17 hodin, od května od 15.30
do 18 hodin. Mimo uvedené termíny je možné si vystavená díla
prohlédnout po telefonické domluvě.
------------------------------------------------------------------------------------------------Galerijní ulice v Jistebníku vznikla v průběhu léta roku 2013 na základě
popudu fotografa a galeristy Jana Lipiny. Nejsme anonymní, jsme sousedé,
takový byl název první výstavy zahájené 19. října 2013. Velkoformátové
fotografie zachycující majitele jednotlivých budov a jejich blízké byly
umístěny přímo na zdech a plotech domů v Galerijní ulici. Dnes je tato
originální myšlenka fenoménem, který k Jistebníku přitahuje pozornost
odborníků i laiků.
„Můžeme říct, že jsme nejvíce navštěvovanou galerií. Alespoň tedy v
Jistebníku," říká s úsměvem Jan Lipina. „Jsme galerie s bezbariérovým
přístupem, s možností prohlídky na kole, na koni, autem, v zimě na saních a
běžkách. Otevřeno je nonstop, bez zákazu kouření a fotografování. Tato
galerie je prostě otevřená všem!"
Kontakt: Jan Lipina, Galerijní ulice, Jistebník 145, 742 82 Jistebník
tel.: 602 578 087
www.galerijniulice.cz

VH - PŮLMARATON 2015 /Martin Otto, hl. pořadatel/
5. ročník Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu
Termín 23. 5. 2015
Délky závodů:
- 3, 6 km - běh Galerijní ulicí
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- 11, 070 km - čtvrtmaraton
- 21, 097 km - půlmaraton
- 42, 195 km - maraton
+ dětská olympiáda (10.00hod) s následným zábavným programem
+ večerní afterparty s táborákem a diskotékou Tomáše Hanzla
Běžecký program začíná v areálu TJ ve 13.00 hod. startem maratonu.
Přesný program naleznete na níže uvedené internetové adrese.
Zájemci o účast v závodu se mohou hlásit na: www.vh-pulmaraton.cz
Přihlášení se zaplaceným startovným 150,- Kč do 13. 5. obdrží originální
startovní číslo se svým jménem.
Startovné v den závodu činí 200,- Kč.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude rozdělen rovným dílem na
zakoupení sportovního náčiní do jistebnických školek a podporu
florbalového týmu vozíčkářů FBC ABAK Ostrava.
Odpolední doprovodný program nejen pro děti:
- 6m lezecká stěna(po celý den)
- stánek záchranářů – simulace zranění a jejich následné ošetření
- jízda na poníkovi
- letečtí modeláři
- motorové buginy
- další překvapení ☺
Na hřišti bude zajištěno celodenní občerstvení.
Řekněte o našem závodu svým známým, rádi je v Jistebníku přivítáme !!!
Startu a slavnostního vyhodnocení by se měly účastnit osobnosti
z řad členů Českého klubu olympioniků.
Své připomínky, náměty, zájem o zapojení se do organizačního týmu
či zájem pomoci finančně nebo jiným způsobem pište, prosím, na adresu:
martin.otto@seznam.cz
Přijďte i Vy podpořit nejen sportovce ze všech koutů celé republiky a
Polska, ale rovněž přihlášené Jistebničany!!!
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ŽIJÍ MEZI NÁMI

.

Možná ani všichni nevíme, že v Jistebníku žije a tvoří umělec – sochař
pan Jan Vlček. S jeho výtvory se můžeme setkat i v naší obci. V loňském
zpravodaji jsme vám představili tři jeho dřevěné sochy: „Anděl“, který je
umístěn na rozptylové loučce na místním hřbitově, „Rybář s rybami“ stojí
na školní zahradě a v mateřské škole je umístěna „Dáma se slavíkem“. Nyní
tento umělec vystavuje svá díla v Praze. Blíže se můžete seznámit s tvorbou
sochaře v úvodním slovu Marianny Placákové z vernisáže jeho pražské
výstavy:
Jan Vlček (*1949), sochař

-

Vernisáž 16. 4. 2015

Vážené dámy a vážení pánové,
jsem moc ráda, že mohu na dnešní vernisáži pronést několik vět
k výstavě Dřevěných plastik Jana Vlčka, které pocházejí ze sedmdesátých a
osmdesátých let. Jedná se totiž o období, které je na dnešní kulturní či
výtvarné scéně neprávem opomíjené.
Jan Vlček patří ke generaci, která se narodila v padesátých letech a
studovala poté, rozvíjela se a začala tvořit v letech sedmdesátých,
osmdesátých, ve chvíli kdy uvolněnost a svobodná atmosféra, která na
výtvarné scéně vládla před rokem 1968, již dávno vzala za své. Výstavní
plán galerií tehdy začaly ovládat cenzurní komise, na uměleckých školách
se jen málokdy našel osvícený profesor a většina studentů proto tvořila
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sama doma do šuplíku. Kdo nebyl ve Svazu českých výtvarných umělců,
jako by neexistoval. Zpětně viděno, jako by tehdy v této šedivé době bylo
skoro nemožné tvořit svobodně umění, se kterým by bylo možné vyjít na
světlo boží, ukázat ho veřejnosti.
Jan Vlček tehdy vystudoval Vyšší uměleckoprůmyslovou školu
v Ostravě u profesorů Pavla Hlavatého a akademického malíře Jindřicha
Otipky. Ačkoli se zabýval mnoha výtvarnými technikami, např. grafikou,
malbou, jeho obdiv a fascinace prací se dřevem, která je dána i tím, že
absolvoval dřevomodelářskou praxi, se vždy zdála být pro jeho tvorbu
určující.
Ve svých plastikách prošel Jan Vlček několika různými obdobími, od
surrealistických objektů pracujících s archetypy, přes minimalizující reliéfy
s geometrickou abstrakcí či plastiky odhalující díky specifické technice
opalování svou strukturu až k barevným kinetickým objektům, pro které, i
když se zdá, že spolu nemají tolik společného, je spojujícím prvkem právě
materiál, ze kterého jsou vytvořeny.
Dřevo se dá chápat jako jakýsi pramateriál. Svět patriarchálního
člověka je dřevěný svět, jeho dům, nábytek, náčiní i první domácí nástroje
byly dřevěné. Dřevěné tvary v sobě nesou maximum lidských významů
evokujících konkrétní okruhy lidských zážitků a patriarchální minulost,
venkov, domov, předmětný intimní svět člověka.
Na jedné straně tedy můžeme vidět ve Vlčkových plastikách vztah
k přírodě, ovlivněný krajinou Lašska a Beskyd, který se odráží v
organických a ladných formách, více či méně stylizovaných. Na druhou
v nich tušíme mnoho významů spjatých s lidským životem. Např. cyklus či
série plastik s názvem Květy vzdáleně odkazuje ke zpodobení lidské figury,
současně za ní cítíme jakýsi model totemu.
Vlčkovy plastiky jsou tedy v jistém smyslu tradiční a netradiční
zároveň. Jsou fantastickými variacemi na téma dřevěné věci. Vlček není
humorista, ale všudypřítomný úsměv dodává jeho plastikám jedinečný
půvab.
I když by se mohlo na první pohled zdát, že některé objekty vycházejí
z principů geometrické abstrakce šedesátých let, právě jejich pozitivní
charakter se odlišuje od dobové chladné distance. To byl možná i jeden
z důvodů, proč autorovy plastiky zdobily v osmdesátých letech mnohá
lidská obydlí.
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Janu Vlčkovi se tak tehdy podařil nesnadný úkol, a to sice být
otevřený dvěma směry: k svobodnému světu umění a ke světu společnosti
zároveň.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA 2015
/Mgr. Jiřina Matějová/
12. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska v obci Jistebník se uskuteční
v sobotu 6. června 2015.
Program:
- náves Jistebnických zpěváčků od 14:30 hod. – koncert dechové hudby
Jistebnické 13.
- sál kulturního domu - koncert pěveckých souborů od 15 hodin:
• Dětský pěvecký sbor Muzika, Ostrava-Poruba
• Dětský pěvecký sbor Kopretina při ZŠ K. Dvořáčka, Orlová
• Pěvecký sbor Klimkovice
• The Puzzles, Ostrava
- vestibul kulturního domu - výstavy:
• Vlaďka Šrámková – výtvarné práce
• Dokumenty o Františku Lýskovi, Jistebnických zpěváčcích a postřehy
z festivalových ročníků
• Expozice velkoformátových historických FPFL v rámci výstavy
„Takoví jsme byli“ v prostorách Galerijní ulice
Srdečně zveme všechny příznivce na již 12. ročník
Podrobnější informace na: www.festival-poodri.cz
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festivalu.

MUZIÁDA 2015

/Mgr. Ludmila Veselá/
V podvečer 25.4.2015 proběhla v sále a ve vstupním vestibulu
Kulturního domu v Jistebníku akce s názvem „Muziáda“ - v pořadí již 3.
Jednalo se o přehlídku talentovaných dětí a mládeže z naší obce, kteří
se prezentovali buďto ve vestibulu svými výtvarnými pracemi
(mimochodem velmi kvalitními a zajímavými), nebo na pódiu – v oborech
zpěv, hra na nástroj, přednes a pohybová vystoupení.
Úvod akce zahájil soubor „Ondřejnice“ ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, ve
kterém tancuje jistebnická Barborka Šidíková. Hned na to následovalo
vystoupení nejmladší účastnice celé akce - pětileté Aničky Šímové. Celá
první polovina programu byla věnována především mladším dětem a nutno
podotknout, že nebylo vyloženě slabého čísla, ba naopak. Mnohé z dětí nás
překvapily svou všestranností – předvedly se např. hrou na více nástrojů,
případně zpěvem, apod. Po přestávce se pak prezentovali již věkové starší
účastnící, z nichž většina se zúčastnila všech dosud konaných ročníků této
akce a téměř u všech byl znát velký pokrok..
V programu se tak kromě již výše jmenovaných vystřídali :
Mariašová Katka (flétna, přednes), Rašek David (kytara, příčná flétna),
Aleš Michel (přednes), Kovalčík Josef (akordeon), Buchová Katka (zpěv),
Němcová Petra (příčná flétna, zpěv), Ondovčáková Alice (akordeon, ukázka
bojového umění), Dufek Štěpán (trubka), Šíma Ondřej (zpěv), soubor
„Zumba Kids“ – M. Klepek, P. Zdražil, M. Zdražilová, N. Zdražilová, O. Šíma,
A. Bauková, B. Konečná, A. Tylečková, A. Kratochvílová,
Dufková Hana (klavír, příčná flétna), Schestagová Marie (zpěv), Halata
Zdeněk (trubka), Maraiaš Tomáš (baskřídlovka), Slánská Tereza (zpěv),
Mariáš Ladislav (violoncello), Halata Jakub (trubka), Veselá Hana (zpěv).
Své výtvarné práce na výstavu ve vestibulu dodali :
Tereza Slánská, Lucie Ogieglová, Adéla Hořelicová, Tadeáš Kříbek, Michaela
Zdražilová, Petr Zdražil, Leontýna Fialová a Eva Honusová.
Myslím si, že přítomní návštěvníci byli velice spokojeni a ti, kterým
nevyšel čas se akce zúčastnit, mohou možná litovat, protože účinkující
vesměs podali velmi kvalitní výkon a jen potvrdili to, co tvrdím již dlouho,
že Jistebník je líhní všestranných talentů.
Velké poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na
uskutečnění této akce i všem těm, kteří připravovali účinkující na jejich
vystoupení nebo je při jejich vystoupeních doprovázeli.
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Z ČINNOSTI JISTEBNICKÝCH HASIČŮ

/Otilie Konečná/

Hasiči zvou…
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně zve občany a
příznivce požárního sportu na:
18. ročník POHÁROVÉ SOUTĚŽE MLADÝCH HASIČŮ v požárním útoku
Tato soutěž je zařazena do MSL – MH (Moravskoslezské ligy mladých
hasičů) a proběhne ve třech kategoriích – mini, mladší a starší žáci.
Soutěž se uskuteční v neděli 14. června 2015 od 8.30 hodin na hřišti
TJ Jistebník. Soutěž se koná za každého počasí. Občerstvení je zajištěno.
Věříme, že přijdete v hojné účasti povzbudit soutěžní kolektivy
mladých hasičů a podělit se s nimi o radost z dosažených výsledků.
Na Vaši hojnou účast se těší jistebničtí hasiči.
Poděkování
Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem
svým příznivcům z řad sponzorů, přátel, občanů a členů za projevenou
celoroční přízeň, dary a spolupráci. Tím vším nám pomáháte uskutečnit
řadu akcí, které bychom jinak nemohli během roku uspořádat.
Ještě jednou srdečně děkuje výbor SDH Jistebník.

CO NÁS ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU
1. a 2. 5.
8. 5.
9. 5.
16. 5.
17. 5.
23. 5.
30. 5.
6. 6.
6. 6.

/redakční rada/

Vzpomeneme osvobození Jistebníka
Připomeneme si ukončení II. světové války
Budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, tentokrát na
parkovišti na návsi Jistebnických zpěváčků – 8.00 - 11.00 hod.
Den matek v kulturním domě – od 14 hodin
Loutkové divadélko – přísálí KD – v 15.00 hodin
VH – půlmaraton, čtvrtmaraton, maraton a dětská sportovní
olympiáda – hřiště TJ Jistebník (CHKO Poodří)
Dětský den na školním hřišti
12. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska – náves
Jistebnických zpěváčků a KD - od 14.30 hod.
Vítání občánků a setkání s jubilanty – obřadní síň Obecního
úřadu Jistebník – 10:00 a 11:00 hodin
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14. 6.
14. 6.
28. 6.

Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním sportu – hřiště TJ
od 8.30 hod.
Loutkové divadélko – přísálí Kd – v 15.00 hodin
Jistebnická pouť – náves Jistebnických zpěváčků

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

ODBOR DOPRAVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU BÍLOVEC INFORMUJE
Odbor dopravy MěÚ Bílovec by chtěl seznámit veřejnost se změnou
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, která je účinná od 1. ledna 2015. Podle nových pravidel se
vozidlo současně odhlásí i přihlásí. Smyslem změn je to, aby byl v registru
vozidel vždy jednoznačný vlastník vozidla. Bude tak ihned zřejmé, kdo je
zodpovědný za provoz vozidla a kdo má nést následky při porušení
předpisů. Při vyřizování převodů ojetých aut bude záležet na prodávajícím
a kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úřad společně, jeden může
zmocnit druhého nebo oba zmocní třetí osobu. K zápisu a k vydání nových
dokladů dojde na jednom úřadě a na základě jedné žádosti. Při vyřizování
přes prostředníky bude třeba doložit úředně ověřenou plnou moc. Žádosti
o převod vozidla budou lidé vyřizovat na úřadě, který je místně příslušný
z pohledu prodávajícího. K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě deseti
pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro přeregistrace
bude aktuální evidenční kontrola, která nesmí být starší 14 dnů a zákonné
pojištění (zelená karta).
Majitelům dříve zpola převedených aut dává zákon přechodné
půlroční období, aby tato vozidla tzv. dohlásili. Pokud to neudělají, jejich
vůz administrativně zanikne se všemi důsledky, jež z toho vyplývají.
Podobnou povinnost mají také lidé, kteří si vozidlo nechali dočasně vyřadit
(převedli do depozitu) před 30. 6. 2013. Ti musí do konce roku 2015
nahlásit příslušnému úřadu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho
využití. Pokud tak neučiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu.
Ministerstvo dopravy, chce do budoucna umožnit zájemcům, aby
mohli administrativu vyřídit i na úřadě, pod který spadá kupující. Lidé by si
tak mohli vybrat, která varianta bude pro ně výhodnější.
Bc. Miroslav Besta, vedoucí odboru
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Nově otevřené kadeřnictví

Jistebník - nad potravinami Hruška
Objednávky: Lenka PRNKOVÁ
Lenka ŠEDĚNKOVÁ

728 519 426
607 809 665

INSTALATÉRSTVÍ NENIČKA
Poskytované služby:
služby v oboru voda, topení, podlahové topení
montáž/oprava/výměna rozvodů vody a odpadů
montáž sanitární techniky (WC, vany, umyvadla, sprchové kouty, baterie)
instalace/výměna ohřívačů vody
čištění odpadů
Miroslav Nenička, Dráhy 839, Brušperk
Tel.: 737 457 603, e-mail: miroslav.nenicka@centrum.cz
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A CO NA KONEC . . .
* Zveme všechny stávající i nové zájemce o ZUMBU, aby si přišli zacvičit!
ZUMBA pod vedením cvičitelky Adély Šandlové probíhá každý čtvrtek
od 18:15 hodin v KD Jistebník. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni!
* Děkujeme všem spoluobčanům, kteří počátkem jara uklidí okolí svého
domu a nezapomenou ani na příkopku či chodník. Dále Vás žádáme,
abyste vzali v úvahu, že Lužní potok protékající obcí není popelnice,
a proto do něj neházejte žádný biologický ani jiný odpad.
* 9. května 2014 v době od 8 do 11 hodin budou na návsi přistaveny
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
* Dovolujeme si požádat občany, kteří své psí mazlíčky venčí na obecních
chodnících, cestách a veřejných prostranstvích v obci, aby po nich
uklízeli výkaly. Nechceme se přece brodit v psích exkrementech!
* Majitelům psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, připomínáme, že
poplatek byl splatný do 30. dubna. Za jednoho psa činí poplatek 150 Kč
a je možné ho zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem na číslo účtu: 1760135359/0800.
* Další Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem července.
/Příspěvky posílejte e-mailem na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 19. června 2015.

*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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