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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Poděkování
28. února 2015 na základě žádosti ukončil svou funkci ředitele ZŠ TGM
Jistebník pan Jaromír Sládeček, dovolte, abych mu tímto veřejně poděkoval:
Vážený pane řediteli Základní školy Tomáše Garika Masaryka v Jistebníku
Jaromíre Sládečku!
Při příležitosti Vašeho odchodu do důchodu dovolte, abych Vám touto
cestou jménem Rady obce Jistebník a Zastupitelstva obce Jistebník poděkoval
za vzorné dlouholeté vedení školy a za dobrou spolupráci s obcí. V průběhu
naší spolupráce došlo k mnoha organizačním a také náročným změnám v
řízení i organizaci v souvislosti se změnami zákonů, což vůbec nebylo
jednoduché. S Vaší pomocí a spoluprací, kterých si velmi vážím a cením, se
nám podařilo zachovat obci to nejcennější, a to je devítiletá základní škola.
Rád bych Vám za vedení obce i za své spolupracovníky popřál hodně
zdraví, štěstí a pohody ve Vašem osobním životě.
Věřím, že i nadále mohu počítat s Vašimi zkušenostmi a pomocí při
organizaci záležitostí spojených s existencí naší základní školy.
Ještě jednou díky.
Josef Voral, starosta obce

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Mgr. Naděžda Richtárová/

Zápis dětí do 1. třídy.
Ve čtrtek 5. února se otevřely dveře základní školy pro budoucí
prvňáčky. Čekalo je plnění zábavných a naučných úkolů, které byly formovány
do pohádky “O veliké řepě“ . Jejich plněním děti prokázaly svou připravenost
do školy. Z 23 dětí, které přišly k zápisu, jich nastoupí v září do školy 22. Už se
na ně těšíme a věříme, že děti na školu také.
U zápisu byli jako každý rok hosté z obecního úřadu, mateřské školy a
SRPŠ. Darovali dětem praktické dárečky a my jim za ně moc děkujeme.
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Pár slov o lyžařském výcvikovém zájezdu.
V týdnu od 16. února do 20. února se žáci 7., 8. a 9. třídy mohli zúčastnit
LVZ. Jezdili spolu s dětmi z mateřské školky do Ski areálu Skalka nedaleko
Ostravy. Zatímco děti z mateřské školky se učily zdolávat svah na lyžích,
většina školáků si vybrala jízdu na snowboardu. Přálo nám počasí, v noci
mrzlo a ve dnech svítilo sluníčko. Do pátku se všichni žáci naučili sjet celý
svah jen s menšími pády, což prokázali i v závěrečných závodech. Teď už bude
záležet jen na nich, zda získané dovednosti budou v dalších letech
zdokonalovat.
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Jaké to bylo na maškarním plese?
No přece - veselé a skvělé ! To ví každý, kdo se ho v sobotu 21. února
v kulturním domě zúčastnil. Nejdříve jsme zhlédli vystoupení dětí z MŠ, žáků
1. stupně naší školy, členů kroužku zumby a děvčat tanečního souboru LŠU ze
Studénky. Pak už masky
čekala zábava, tanec a různé
soutěže.
Kromě pěkných zážitků
a vzpomínek si děti i dospělí
z plesu odnesli mnoho výher
z tomboly, kterou jsme mohli
uskutečnit díky finančním
darům z obecního úřadu a
SRPŠ, za což jim velice
děkujeme.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/
Děti z naší mateřské školy mají i navzdory dlouhým zimním dnům o
zábavu postaráno. Po vánočních svátcích si hrály s krásnými hračkami,
stavebnicemi, didaktickými a společenskými hrami, které dostaly pod
stromečkem v mateřské škole. Zároveň se nám podařilo dotáhnout do
zdárného konce a uvedení do praxe zabudování dataprojektoru a promítacího
plátna, kdy tyto pomůcky budou využívány především k názorné výuce,
zdokonalování a přípravy dětí do školy a v neposlední řadě i promítání.
Lednový měsíc byl zaměřen svými tématy na přípravu předškolních
dětí na zápis do základní školy. Všechny byly úspěšné a do ZŠ v Jistebníku
bude od 1. září 2015 přijato 22 dětí.
Únorové dny jsou ve znamení Masopustní veselice. Děti se seznamují
s významem masopustu, tradicemi, zvyklostmi, hudebními i pohybovými
hrami, které k těmto dnům patří. Součástí tohoto tématu je také výroba
masopustních masek, výzdoba třídy a třídní maškarní karneval, na kterém
nechybí ani tradiční tombola.
Od 16. února 2015 se starší děti zúčastnily týdenního lyžařského kurzu
v areálu Skalka v Ostravě - Porubě. Prostřednictvím instruktorů se seznámily
se základy lyžování a strávily tak týden na čerstvém vzduchu plný pohybu a
krásných zážitků.
Zároveň touto cestou chceme poděkovat sponzorům mateřské školy,
kdy jejich dary a příspěvky byly použity na nákup hraček, didaktických
pomůcek:
- firma Jiří Horňáček Jistebník - pan Jiří Horňáček
- Manželé Šindelovi
- KB - Blok systém, s. r. o. - Ing. Václav Stareček
- Chov ryb Jistebník, s. r. o. - Ing. Antonín Madzia
- TIGRESSA s. r. o., paní Alžběta Benová
- ISMM Production Business Cooperation s. r. o., Ing. Miloslav Cváček
- Manželé Baukovi Jistebník
- Manželé Tomáškovi
- paní Monika Littnerová
- Potraviny - Ing. Aneta Uhlová
- Vybavení škol - pan Hynek Vaníček
- Malířství a natěračství - pan Vladimír Vlček
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Informace k organizaci zápisu dětí do mateřské školy
pro školní rok 2015/2016
Mateřská škola Jistebník, okres Nový Jičín, p. o. oznamuje, že zápis dětí pro
školní rok 2015/2016 proběhne ve dnech od 4. 5. 2015 do 7. 5. 2015.
Rodiče si mohou přihlášku vyzvednout v době od 6.30 do 13.00 hodin
v budově mateřské školy v Jistebníku č. p. 325.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 let. Žádosti o přijetí
dítěte budou posuzovány dle platných „Kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání“.

JISTEBNÍK V POHYBU z. s.

/Martin Otto/

Stalo se:
- 31. 1. 2015 se uskutečnil na Pradědu 1. ročník Jistebnické lyže,
závodu ve slalomu. Věříme, že akce smysl měla, že se zúčastněným
líbila, a že příští rok dokážeme zorganizovat její 2. ročník. Výsledky
najdete na stránkách www.tjjistebnik.cz či na FB těchto stránek.
- 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
bude 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.
Chystáme:
- 23. 5. 2015 - 5. ročník Jistebnického VH-půlmaratonu
- jednání s obecní radou ohledně možnosti vybudování hřišť pro volejbal
a beachvolejbal na malém hřišti u Základní školy
- jednání s obecní radou ohledně možnosti vybudování badmintonových
kurtů na sále KD a umístění stolů na ping-pong tamtéž
- 9. – 13. 3. pokus o aktivní využití jarních prázdnin jistebnických dětí
- 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.)
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Otázky pro občany:
- máte zájem o cvičení bojového umění přímo v Jistebníku a to zvláště pro
děti školou povinné?
- měli byste zájem o pobyt svých dětí na týdenním prázdninovém
sportovním kempu?
- můžete nám pomoci při případném budování hřiště u školy sehnáním
antuky, písku, kůlů k natažení sítě a pod?
- 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 25. 3. a 23.4. od
17. 30 hod v Galerii U foťáka manželů Lipinových.

I. ROČNÍK JISTEBNICKÉ LYŽE, ANEB „JEDU JAKO ĎAS“

.

V sobotu 31.1.2015 se konal na Pradědu I. ročník Jistebnické lyže,
aneb „Jedu jako ďas“. Chtěla bych poděkovat organizátorům Pavle Kučerové
a Martinu Ottovi za organizaci lyžařského zájezdu pro spoluobčany a jejich
přátele. Byla to úžasná a velmi zdařilá akce, které se zúčastnilo 53 lidí. Už
cestou tam panovala v autobuse příjemná atmosféra. Soutěživost Jistebničanů
v lyžařském závodě, který pro nás zorganizovali majitelé ski areálu Figurovi,
byla obrovská. Vzájemně jsme se povzbuzovali a i přes drsné počasí u startu
závodu všichni zúčastnění dojeli v pořádku do cíle. Závodu se zúčastnili
soutěžící všech věkových kategorií - od dětí až po důchodce. Celkem závodilo
7 dětí do 15 let, 6 žen a 19 mužů, jako nejmladší závod úspěšně zvládla 9 – ti
letá Lucie Zegzulková, nejstarším závodníkem byl Petr Zajíc – 69 roků. Dva
účastníci závodili na snowboardu – Anna Jadrníčková a Jakub Zegzulka.
Vyvrcholením dne bylo vyhodnocení závodů ve slalomu, kdy každý
zúčastněný získal diplom a malý dárek na památku od jednotlivých sponzorů.
Děti dostaly balíček sladkostí. Velkým zážitkem pro děti (a nejen pro ně) bylo
si stoupnout na stupně vítězů a zažít pocit jako pravý sportovec. A ti, co
neholdují sjezdovému lyžování, si užili projížďky na upravených běžeckých
tratích v krásné a zasněžené jesenické krajině.
8

UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ:
děti do 15 let
1. místo
Štěpán Dufek 2002
2. místo
Tereza Žídková 2000
3. místo
Hana Dufková 2000
ženy

1. místo
2. místo
3. místo

Martina Heřmánková 1990
Andrea Otisková 1971
Alžběta Bojková 1988

muži ml.

1. místo
2. místo
3. místo

Aleš Kučera, ml. 1980
Libor Zegzulka 1972
Jan Rypel 1984

muži st.

1. místo
2. místo
3. místo

Ivo Šrámek 1957
Tomáš Otisk 1969
Ivan Lövy 1960

Při cestě domů všichni akci chválili a pan Ivo Šrámek (jakožto absolutní
vítěz závodu) přislíbil na další podobné akce sponzorský dar ve výši 5 000 Kč.
Doufám, že takových sportovních akcí bude víc, a že se zapojí hlavně děti,
protože to u počítačů nezažijí. Kompletní výsledky závodů na lyžích a
fotografie najdete na www.tjjistebnik.cz
Andrea Otisková, účastnice Jistebnické lyže

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

Blíží se start jarní fotbalové sezóny
Vážení sportovní přátelé! Již jen pár dní nás dělí od startu
jarní části fotbalového ročníku 2014/15. Během zimní přestávky se v klubu
odehrálo mnoho nového, a proto mi dovolte vás o tom informovat. Nejdříve
pár slov o podzimní části.
Naši žáci hrající okresní soutěž jsou momentálně na 4.místě se 6 body a
skore 18:58, když dvakrát vyhráli a šestkrát prohráli.
Naši dorostenci hrající společně s hráči sousedního Petřvaldu, jsou na 6.
místě s 16 body a skóre 31:19.
Naši muži momentálně figurují na 9. místě s 15 body a skóre 20:20.
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Překvapivá zpráva (nejen pro vedení, ale i pro hráče) přišla hned týden
po skončení podzimní části. Dosavadní trenér mužů Richard Štros oznámil, že
končí, protože dostal novou nabídku od Vítkovic k trénování dorostu - a tu
přijal. Ihned po této informaci jsme museli rozjet kolotoč hledání nového
trenéra. Bylo to dost náročné období a i fanoušci byli nervózní a zvědaví.
Nakonec jsme mohli Vánoce strávit v klidu. Jméno nového trenéra je MARTIN
ŠTVERKA.
Ještě před vánocemi proběhla hráčská schůze a od 20. ledna zimní
příprava. Tréninky probíhají dvakrát týdně. Jeden trénink probíhá v Košatce
na umělé trávě a jednou na našem hřišti. Byly již sehrána čtyři přípravná
utkání a ta dopadla takto: Bílovec-Jistebník 6:2, Jistebník-Hlubina 5:1,
Frenštát-Jistebník 3:1, Studénka-Jistebník 2:4. Další utkání je naplánováno na
7.3. ve 14.00 hod. proti Kateřinicím, na fotbalovém hřišti (umělce) v Bílovci.
Případná další utkání budou aktualizovaná na stránkách TJ.
Naše mužstvo po podzimu, kromě trenéra, opustili také někteří hráči,
kterým skončilo hostování. Jsou to: Zdeněk Kadlčák, Denis Horvát, Jan Kušnír.
Jediným hráčem, který zůstal i pro jaro, je Marek Besta. Zatím jediným novým
hráčem, který posílí Jistebník na jaře, je Libor Košina, kterého jsme získali ze
Staré Bělé na přestup. O dalších hráčích, pokud nějací přibudou, vás budeme
samozřejmě ihned na našich stránkách informovat.
Valná hromada TJ Jistebník
Všechny členy, fanoušky a příznivce tělovýchovné jednoty srdečně
zveme na valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 14.3.2015 v 15.00
hod. v Hospůdce na hřišti. V jednání je i přípravný zápas mužů (podle počasí)
na našem hřišti před valnou hromadou. Ještě jednou jste srdečně zváni.
Občerstvení zajištěno.
Sportovní ples 2015
Dne 23.1.2015 proběhl v našem kulturním domě tradiční sportovní
ples. Všechny nás potěšila velmi slušná návštěvnost této akce. Jako tradičně i
letos proběhlo vyhlášení nejlepších hráčů, trenéra, fanouška a osobnosti TJ
Jistebník.
ŽÁCI:
1. Matěj Rada
2. Vojtěch Rada
3. Mahir Durmus
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DOROSTENCI:

1. Vojtěch Staš
2. Patrik Štandl
3. Lukáš Andrys

MUŽI:

1. Zdeněk Kadlčák
2. Petr Krayzel
3. Marek Besta

TRENÉR ROKU 2014 :
FANOUŠEK ROKU 2014 :
OSOBNOST ROKU 2014 :

Lukáš Sedláček (trenér dorostenců)
Stanislav Nesvadba
Ing. Pavel Lövy.

Všem jmenovaným ještě jednou gratulujeme !!!!!
Poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Také bychom
chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu
plesu. Všem moc děkujeme !
Těšíme se opět za rok.

Rozlosování jarní sezóny 2015
Na jaro je pro naše fotbalové příznivce připraven tento program :
MUŽI
(1. B třída, sk. „D“)
29. 3. neděle
15.00
Jistebník Jeseník
4. 4. neděle
15.30
Vlčovice
Jistebník
12. 4. neděle
15.30
Jistebník Suchdol
18. 4. sobota
16.00
Kopřivnice Jistebník
26. 4. neděle
16.00
Jistebník Starý Jičín
2 5. sobota
16.30
Bordovice Jistebník
10. 5. neděle
16.30
Jistebník Tichá
16. 5. sobota
17.00
Odry
Jistebník
24. 5. neděle
17.00
Jistebník Libhošť
30. 5. sobota
17.00
Jakubčovice Jistebník
7. 6. neděle
17.00
Jistebník Kozlovice
14. 6. neděle
17.00
Kateřinice Jistebník
21. 6. neděle
17.00
Jistebník Spálov
Všichni naši příznivci a fanoušci jsou na tato utkání srdečně zváni.
Rozpisy žáků a dorostenců dosud nejsou k dispozici.
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Závěrem mi dovolte abych poděkoval všem sponzorům, fanouškům a
příznivcům Jistebnické kopané za jejich podzimní podporu. Budeme se těšit
tedy na neděli 29. 3., kdy v 15:00 hodin zahájíme jarní sezonu domácím
zápasem proti Jeseníku.
Veškeré informace a novinky naší Tělovýchovné jednoty najdete na:
www.tjjistebnik.cz a na facebooku.
Stavění májky a průvod čarodějnic
Tradiční pochod čarodějnic a s ním spojené stavění májky bude ve
čtvrtek 30. dubna na našem hřišti. Součásti této akce bude opékání párků a
doprovodné soutěže. Tato akce je rok od roku populárnější a oblíbenější.
Hezkou tradicí se stalo stavění májky. Vybraný strom se musí dopředu uřezat,
přivézt a pak teprve zdobit a stavět. Z bezpečnostních důvodu probíhá stavění
májky během dne. Proto všichni, kdo máte čas a zájem, sledujte facebook, kde
budou informace o tom, kdy se bude májka a táborák připravovat. Rádi
přivítáme všechny pomocníky.

TJ Jistebník – žáci

/Jiří Vitoch, trenér/

V podzimní části jsme odehráli celkem 8 mistrovských utkání s bilancí:
2 výhry, 6 proher a skóre 18:58. Od začátku ledna 2015 jsme začali trénovat
každý pátek od půl 5. v tělocvičně ZŠ TGM Jistebník. Tréninky v tělocvičně
budou pokračovat do půlky března. Po jarních prázdninách začneme trénovat
venku na hřišti, a to v úterky a čtvrtky (hodina bude upřesněna na webu TJ).
Veškeré další informace budou uvedeny na stránkách www.tjjistebnik.cz .
Zde bude uveden i aktuální rozpis zápasů pro jaro 2015, který
momentálně ještě není k dispozici. V případě zájmu rodičů o přihlášení svých
dětí (tedy i děvčat) na fotbal, kontaktujte trenéra mužstva žáků Jiřího Vitocha.
Kontakt naleznete na webu TJ Jistebník - v sekci DRUŽSTVA - ŽÁCI.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny rodinné příslušníky mladých
fotbalistů a fanoušky fotbalu, aby si našli čas a přišli podpořit naše nejmenší
fotbalisty.
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2014

/Jana Majerová, knihovnice/

Obecní knihovna oznamuje změnu půjčovní doby:
od 1. března 2015:

Pondělí 16 - 19 hodin
Pátek

16 - 19 hodin

MÚZIÁDA 2015

/Ludmila Veselá/

Kulturní komise při Obecním úřadu Jistebník se rozhodla uspořádat

MÚZIÁDU (v pořadí již 3.)

(vystoupení talentovaných mladých lidí z obce Jistebník v oboru - zpěv, hra na
nástroj, tanec, balet, aerobik, recitace, mažoretky, imitace herců, žonglování,
kreslení, apod.), která se bude konat 25. dubna 2015 v kulturním domě
Jistebník. Začátek akce – 18:00 hod.
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První i druhá Múziáda měla celkem dobrý ohlas. Nejde zde o soutěž, ale
o přehlídku dovedností mladých talentů naší obce. Účinkovat můžete ve více
oborech (např. zpěv, nástroj, recitace, tanec apod.), a to buďto sólově anebo i
ve skupině (není podmínkou, aby skupina byla tvořena jen jistebnickými
talenty). Ohlašujeme to s takovýmto předstihem proto, aby se účinkující mohli
dostatečně na tuto akci připravit. Věříme, že Múziáda osloví děti a mladé
talenty od 5-ti do 30-ti let a umožní jim ukázat, co v nich dřímá.
Přihlášku je možné si vyhledat a vytisknout na níže uvedené adrese
nebo lze použít přihlášku z Obecního zpravodaje.
Více zde: http://jistebnik-akce.webnode.cz/news/muziada/
Chceš být také u toho? Připoj se k účinkujícím a vyplň přiloženou přihlášku
s potřebnými údaji a nejpozději do 10. dubna 2015 ji, prosím, vhoď :
- do novinové schránky u Veselých – č.p. 389 (u fotbalového hřiště)
- nebo na Obecní úřad Jistebník - p. Hurníkové,
případně zašli na e-mailovou adresu: ikavesela@email.cz
PŘIHLÁŠKA NA VYSTOUPENÍ
Jméno a příjmení : ………………………………………………………………
Věk : ……………………………………
Obor : …………………………………..
Název skladby (písně, básně, apod.) : ………………………………………………….
………………………………..………………………………………………………….
Název organizace (složky, klubu, školy, apod.), kde případně rozvíjíš svůj
talent :
……………………………………………………………………………………………
Dosažené úspěchy v oboru a jiné zajímavosti a základní informace nutné pro
představení účinkujícího na akci:
……………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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VH - PŮLMARATON 2014

/Martin Otto
hlavní pořadatel/

5. ročník Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu

Termín 23. 5. 2015
Délky závodů:
- 3, 6 km
- 11, 070 km
- 21, 097 km
- 42, 195 km

- běh Galerijní ulicí
- čtvrtmaraton
- půlmaraton
- maraton

+ dětská olympiáda s následným zábavným programem
+ večerní afterparty .
Zájemci o účast v závodu se mohou hlásit již nyní na:
www.vh-pulmaraton.cz
Řekněte o našem závodu svým známým, rádi je v Jistebníku přivítáme !!!
Kromě organizátorů přímo na trati, hledáme rovněž dobrovolníky do
technické čety pod vedením p. Aleše Kučery. Bude se jednat o pomoc při
stavbě stánků, rozmístění laviček, natažení prodlužovaček, vymezení tratě
doběhu závodu, přípravě stanovišť pro dětskou olympiádu, výměnu
odpadkových košů a pod.
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
Termíny schůzek organizátorů: středa 25.3. a 23.4. od 17.30 hod
v ateliéru U Foťáka manželů Lipinových
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsících březnu a dubnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Drahomír Kovařík
Karel
Melzer
Karla
Marková
*********
Anna
Prnková
Jindřiška Boháčová
Eva
Beláková
Miroslav Höpp
Růžena
Bednářová

70 let
60 let
60 let
85 let
70 let
60 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU A DUBNU
14. 3.
15. 3.
16. 3.
27. 3.
5. 4. a 6. 4.
12. 4.
18. 4.
19. 4.
25. .4
30. 4.

/redakční rada/

Valná hromada TJ Jistebník - Hospůdka na hřišti
Loutkové divadélko - přísálí KD
Zasedání zastupitelstva obce - přísálí KD
Velikonoční jarmark - KD
Velikonoce
Loutkové divadélko - přísálí KD
Pochod krajem jistebnických zpěváčků - Poodří
Jarní koncert Dechového orchestru mladých - KD
Múziáda - KD
Pálení čarodějnic - hřiště TJ.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
/Jiřina Matějová/
12. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska /FPFL/ 2015

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Jaro už je na dohled…
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního sluníčka a mnozí
z nás se již nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky
a po dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi.
Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u
požárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí
rodinných domů.
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Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že
plošné vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně.
Přitom si neuvědomují, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují
své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i
jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek
pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích
na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí
tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech
nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně
elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající
fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na
základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas
za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o
bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být uložena
pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz
rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat
se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat
nedopalky cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si
děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným
úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku
požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou
až do výše 25 000,-- Kč.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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A CO NA KONEC . . .
* Zájemcům o ZUMBU oznamujeme, že ZUMBA opět začíná 5. března 2015,
pod vedením cvičitelky Adély Šandlové. Cvičení bude probíhat každý
čtvrtek od 18:15 hodin v KD Jistebník. Všichni zájemci jsou vítáni!
* Majitele psů upozorňujeme na úhradu poplatku ze psů, který je splatný
do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo převodem z účtu. Číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* 9. května 2015 v době od 8 do 11 hodin budou na návsi přistaveny
kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem května.
Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem prosíme,
aby tak učinili na adresu: hurnikova@jistebnik.cz.
Písemné příspěvky odevzdávejte do PONDĚLÍ 20. dubna 2015.

Veselé Velikonoce, příjemnou velikonoční pohodu, dětem
bohatou pomlázku a všem hodně jarního sluníčka.
*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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