JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
leden - únor 2015
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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
v prvním letošním zpravodaji bych Vám všem rád popřál hodně
zdraví, štěstí a také, aby celý rok 2015 byl úspěšný pro každého z Vás.
Do konce minulého roku se nám ještě podařilo vybudovat nový
chodník od Vitochů po odbočku ke kulturnímu domu. Také se nám ještě
podařilo provést opravu komunikace spojenou s úpravou odvodnění na
ulici od pí. Davidové až po hlavní silnici. Ihned jak to počasí dovolí,
dokončíme terénní úpravy kolem nového chodníku a budeme pokračovat
v dalším zvelebování naší obce podle našeho programu. Průběžně Vás budu
informovat.
Je však teprve leden a nevíme, zda nás příroda něčím nezaskočí. Mám
za to, že jsme připraveni přesně podle hesla „Kdo je připraven – není
překvapen“.
Vzhledem k tomu, že máme poslední dobou hodně problémů
s odloženými nebo vyhozenými pejsky, provedla pro nás prodejna ZOO Hit
Ostrava sbírku. Lidé nám darovali různé krmení za téměř 4 tisíce korun.
Ponechali jsme si jen základní krmení pro odchycené pejsky a vše ostatní
jsme věnovali dvěma útulkům, se kterými spolupracujeme. Je to útulek
v Kopřivnici a útulek v Ostravě – Porubě.

Mé poděkování patří všem, kteří pomáhají.
Josef Voral - starosta
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 NAD MATRIKOU OBCE
Počet obyvatel k 1. 1. 2015:
Celkem
1547 z toho
- přihlášeno
49
- odhlášeno
46

muži: 766
25
16

Narozené děti:
Matyáš
Stiler
Barbora
Begovská
Ondřej
Begovský
Vojtěch
Mičulka
Agáta
Bystřičanová
Ondřej
Volný

Kryštof
Matěj
Lukáš
Patrik
Nicolette

ženy: 781
24
30
Tomášek
Pavlovský
Vlček
Šeděnka
Viatrová

Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Sňatky:
V roce 2014 uzavřelo sňatek 8 našich občanů .
Lásku, toleranci a štěstí na společné cestě životem!
Úmrtí:
Jaroslav
Jozef
Jarmila
Ladislav
Zdeňka
Danuše
Rudolf
Viliam
František
Miroslav
Miloslav
Miroslav
Jiří
Ladislav
Věra
Jiří

Filipec
Svet
Hrabovská
Schwaller
Gelnarová
Bulová
Švihora
Bucha
Hrabovský
Škulavik
Kubiš
Pek
Bohdálek
Prokop
Sládečková
Staněk

83 let
59 let
78 let
74 let
61 let
80 let
63 let
73 let
47 let
56 let
86 let
48 let
85 let
81 let
62 let
75 let

8. 1.
29. 1.
8. 2.
15. 2.
20. 4.
31. 5.
26. 6.
14. 7.
7. 8.
2. 9.
13. 9.
6. 10.
11. 10.
27. 10.
3. 12.
31. 12.
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„Kdo byl milován,
není zapomenut!“

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ V ROCE 2015

/redakční rada/

1. číslo:
leden – únor
2. číslo:
březen – duben
3. číslo:
květen – červen
4. číslo:
červenec – srpen
5. číslo:
září – říjen
6. číslo:
listopad – prosinec
Rozvrh vydávání zpravodaje uvádíme, aby se dopisovatelé mohli
včas připravit a poslat příspěvek na Obecní úřad Jistebník /nejlépe emailem: hurnikova@jistebnik.cz/ a zajistili tak lepší informovanost občanů.
Termín uzávěrky je vždy uveden na zadní straně zpravodaje v rubrice
„ A CO NA KONEC“.
Těšíme se na Vaše příspěvky.

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

2. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 15. 12. 2014.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
4. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2014 - příjmy: 17.765 tis. Kč
výdaje: 19.325 tis. Kč;
rozpočet obce Jistebník na rok 2015: příjmy – 16.320 tis. Kč
výdaje – 16.320 tis. Kč;
Plán společných zařízení navržených v rámci komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Jistebník dle příl.č.1 předloženého materiálu;
neschvaluje
změnu Územního plánu obce Jistebník týkající se změny využití
pozemku parc. č. PK 519 o rozloze cca 4 tis. m2 v k.ú. Jistebník, jedná se
o ornou půdu;
pověřuje
radu obce provedením 5. úpravy rozpočtu obce Jistebník v roce 2014;
bere na vědomí
obsah úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Bílovec
2014 dle § 29 odst. 1 a § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění;
informace starosty obce.
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

/Libuše Korpasová/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 2. zasedání dne 15.12.2014 schválilo
rozpočet obce Jistebník na rok 2015 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
v tis. Kč
daně z příjmů fyz. osob
3.500
daň z příjmu práv. osob
3.500
daň z nemovitostí
800
daň z přidané hodnoty
6.550
neinvestiční přijaté dotace ze SR
431
bytové hospodářství-příjmy z pronájmu
67
nakládání s odpady /OZO/
800
odvod výtěžku z provozu loterií
200
příjmy z pronájmu ost. nemov.
115
příjmy z pronájmu pozemků
105
příjmy z poskytovaných služeb
44
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
100
místní poplatky
65
správní poplatky
30
ostatní příjmy
13
16.320
Výdaje:
Ukazatel
rozhlas
odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
neinvestiční příspěvky na provoz MŠ
Obecní knihovna
provozní náklady kulturního domu
náklady na veřejné osvětlení
pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
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v tis. Kč
40
160
1.300
350
20
475
260
35
1000

péče o vzhled obce a veřejná zeleň
náklady na požární ochranu
zastupitelské orgány
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
pojištění majetku
neinvestiční transfery celkem
z toho: DOM
Dech.13
TJ
Hokejisté
Myslivci
Chovatelé
Včelaři
Zahrádkáři
Rybáři
Záchr.stanice Bartošovice

Nespecifikovaná rezerva
Výdaje celkem

100
180
992
8.773
17
143
475
180 tis. Kč
25 tis. Kč
200 tis. Kč
25 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
5 tis. Kč

2.000
16.320

Nespecifikovaná rezerva zůstává jako volný finanční zdroj v případě,
že nebudou plněny příjmy na rozpočtovanou výši nebo dojde k překročení
výdajů, které nebudou součástí schváleného rozpočtu.
Rozpočet naší obce pro rok 2015 je plánován jako vyrovnaný. Změny,
ke kterým bude docházet v průběhu roku 2015 v rozpočtu obce na úseku
příjmů nebo výdajů, bude projednávat a schvalovat zastupitelstvo obce na
svých zasedáních.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Jaromír Sládeček, ředitel školy/

Informace k zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2015/2016
Termín zápisu – čtvrtek 5. února 2015 od 14.00 do 17.00 hodin
Místo zápisu – učebna 1. třídy v budově ZŠ 315
K zápisu se dostaví děti:
1) narozené od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009;
2) starší, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu začátku školní docházky
do 31. 8. 2015;
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3) narozené od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009, pokud mají rodiče zájem o
předčasné umístění dítěte do školy.
4) K zápisu se dostaví i děti, u kterých rodiče budou žádat odklad
začátku školní docházky.
Je vhodné, aby se k zápisu dostavil alespoň jeden z rodičů.
U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněný
dotazník pro rodiče žáka 1. třídy. Dotazník rodiče obdrží v mateřské škole.
Pokud dítě MŠ nenavštěvuje, dotazník rodiče vyplní v den zápisu ve škole.

P o z v á n í
na sobotu 21. února 2015
do kulturního domu na

dětský maškarní ples
zahájení ve 14.00 hodin

V programu : soutěž o nej … masku
rybolov, kolo štěstí, tombola
vstupné dobrovolné, o občerstvení postaráno

V programu vystoupí děti MŠ a žáci ZŠ
Ohlédnutí za rokem 2014 v ZŠ TGM Jistebník
Ovocentrum a hvězdárna ve Valašském Meziříčí
Dne 4. 12. 2014 žáci prvního stupně základní školy nejdříve navštívili
firmu Ovocentrum ve Valašském Meziříčí.
Ovocentrum je společnost, která působí na českém trhu od roku
1992. Od svého založení se zabývá nákupem, skladováním a prodejem
sortimentu ovoce a zeleniny. Tato firma dodává našim žákům zdarma
čerstvé ovoce, ovocné a zeleninové šťávy a saláty. V Ovocentru se žáci
seznámili s různými druhy ovoce a zeleniny a jejich skladováním.
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Pracovníci firmy pro nás připravili ochutnávku ovoce a milým
překvapením byl i příchod Mikuláše, anděla a čerta. Společně jsme si také
zazpívali vánoční koledy a děti dostaly mikulášskou ovocnou nadílku.
Naše další cesta směřovala do hvězdárny. Děti si prohlédly kopuli
hvězdárny a seznámily se s dalekohledem a základními pojmy
z vesmírného okolí Země. Pro žáky třetího až pátého ročníku byl
připraven výukový program zaměřený na sluneční soustavu. Průvodci pak
zodpověděli četné dotazy dětí. Exkurze byly pro žáky příjemným
zpestřením výuky.
Mgr. Šárka Storzerová
Projekt Vánoce 2014
Dne 17. 12. 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den
zaměřený na Vánoce a tradice, které jsou s nimi u nás spojeny. Žáci
druhého stupně se samostatně rozhodli, do které ze tří skupin se zařadí –
měli na výběr vánoční tradice a výrobu svícnu, dále výrobu vánočních přání
a balení dárků nebo si mohli ve třetí skupině sami upéct některý
z tradičních druhů cukroví (perníky, včelí úlky, ořechové jetely a linecké).
Všechny výrobky z rukou dětí byly opravdu povedené a vůně cukroví
navodila tu správnou vánoční náladu v celé škole.
Mgr. Stanislava Vorlická

PLESOVÁ SEZONA 2015
16. 1.
23. 1.
7. 2.
14. 2.
21. 2.

.

3. muzikantský ples
Sportovní ples TJ Jistebník
Obecní bál
Ples hasičů
Dětský maškarní ples

Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a dobré zábavě.
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2014

/Jana Majerová, knihovnice/

Zdravím všechny spoluobčany, čtenáře a přátele knih v novém roce
2015. Přeji Vám kromě štěstí a zdraví mnoho hezkých zážitků s knihou a
knihovně mnoho návštěvníků. Máme otevřeno v pondělí a středu od 15 do
18 hodin. Zvažujeme možnost změny provozní doby tak, aby mohli využít
služeb knihovny studenti na internátech a ti, kteří se vracejí později z práce
na pondělí a pátek 16 až 19 hodin. Sdělte svůj názor.
Z loňské statistiky:
Zaregistrovalo se 155 čtenářů, z toho 86 dětí do 15 let. Knihovna přijala
1833 návštěvníků, kteří si vypůjčili 2803 knih. Obec Jistebník uvolnila ze
svého rozpočtu 1500 Kč měsíčně, za které bylo nakoupeno 91 knih. Z darů,
za které děkuji, bylo zatím zařazeno do fondu 38 knih. K dnešnímu dni je na
knihovně k zapůjčení 4540 knih, včetně knih z RKF v Novém Jičíně. Pokud
Vám na knihovně chybí nějaký zajímavý titul, autor nebo druh knih, máme
v knihovně krabičku, kde svůj názor můžete písemně vyjádřit. Bude brán
v úvahu při dalším nákupu.
Knihovnu navštěvují pravidelně žáci z I. stupně ZŠ se svými třídními
učitelkami, v loňském roce i jedno oddělení MŠ. Dodržujeme tradici
slavnostního pasování prvňáčků na Rytíře čtenářského řádu. Na podzim se
konalo večerní čtení s Kašpárkem a dalšími maňásky doplněné dílnami pro
malé děti s rodiči.
Snad už si čtenáři zvykli na digitální půjčování i upomínání. Na
internetu najdete náš knižní fond na: Obecní knihovna Jistebník ON-LINE
katalog. Nově si můžete rezervovat zapůjčenou knihu přes internet z domu.
O jejím návratu na knihovnu budete informováni e-mailem. Na Facebooku
zveřejňujeme nově zakoupené knihy.
Telefon knihovny: 556 403 573. E-mail: knihovnajistebnik@seznam.cz

Knihovní řád Obecní knihovny Jistebník
1.

2.

Obecní knihovna v Jistebníku je veřejnou univerzální knihovnou zajišťující
všem občanům dostupnost informací a přístup ke kulturním hodnotám
obsažených ve fondu knihovny.
Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Půjčovní
službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími
čtenáři. V knihovně je dostatek míst k sedění, a proto je její prostory
možno využít jako studovnu nebo čítárnu. Čtenář je povinen seznámit se
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3.

4.
5.
6.

7.
8.

s knihovním řádem, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou
přihláškou a svým podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky, za
kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že
odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů.
Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Čtenář je povinen
ohlásit změnu osobních údajů, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu nebo
poškození půjčeného dokumentu. Za registraci zaplatí čtenář jednorázový
poplatek, který se platí znovu, pokud čtenář přeruší půjčování knih na celý
kalendářní rok.
Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším osobám.
Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Je možné si vypůjčenou knihu při návštěvě
knihovny dvakrát prodloužit.
Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém stavu v jakém ji
převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit,
jinak nese odpovědnost za závady zjištěné později.
Knihovna umožňuje uživatelům vstup na internet do bezplatně
přístupných bází.
Provozní doba: pondělí, středa: 15 – 18 hod. mimo svátků a dnů
pracovního klidu.

Ceník služeb a sankcí
1. Jednorázové zápisné
30,00 Kč
Další členové rodiny
15,00 Kč
2. Přístup na internet pro vlastníky čtenářského průkazu
zdarma
Ostatní občané
5,00 Kč za 15 minut
3. Ztráta a škody způsobené uživatelem
Vyhotovení náhradního čtenářské průkazu
5,00 Kč
Ztráta nebo poškození knihy. Kromě náhrady skutečné škody
Poplatek
20,00 Kč
4. Sankce za opožděné vrácení knih
Po čtyřech týdnech předupomínka e-mailem
zdarma
Po dalších dvou týdnech 1. Upomínka e-mailem
3,00 Kč
Dále vždy s odstupem 14 dnů:
2. upomínka e-mailem
5,00 Kč
3. upomínka na mobil
10,00 Kč
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Zaslání 4. upomínky poštou
20,00 Kč
Zaslání 5. upomínky poštou doporučeně
50.00 Kč
Nedal-li čtenář knihovně e-mailovou adresu a číslo telefonu, obdrží až
4. upomínku.
Nereaguje-li čtenář na upomínky, bude celá záležitost předána Obecnímu
úřadu Jistebník.
Přeruší-li čtenář návštěvy v knihovně na jeden kalendářní rok, platí zápisné
znovu
20,00 Kč
Tento knihovní řád platí od 1. ledna 2014.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru
spoluobčané, paní a pánové:
Štefan
Ilona
Milan
*

Anna
Ludmila

Hasala
Nováková
Šrubař
*

*

75 let
75 let
60 let
*

Juřinová
Gregorová

se dožívají životních jubileí naši

*

70 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

ŽIJÍ MEZI NÁMI

/rada obce/

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen
těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy dárcům krve, kteří
dovršili počet 160 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM je občan naší obce
pan Martin Č a j d í k , bytem Jistebník 128.
Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují panu Martinu
Čajdíkovi za příkladný, hluboce lidský postoj a blahopřejí mu k udělení
ZLATÉHO KŘÍŽE.
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UPOZORNĚNÍ PRO CHOVATELE VČEL

/Adolf Korpas/
Sběr voskové měli (drti) z podložek dna úlů k vyšetření na Varroázu a
moru včelího plodu může být zahájen 1. února 2015.

S přicházejícím rokem vzniká povinnost pro každého chovatele včel
posbírat voskovou měl (drť) z podložek dna úlů k vyšetření na Varroázu
mor včelího plodu. Sběr může být zahájen 1. února 2015. Měl se po
vysušení na novinovém papíře (ne na radiátoru topení) a odloučení od
mrtvolek včel se vsype do kelímku od jogurtu a zakryje ubrouskem.
Kelímek s obsahem se přichytí gumičkou a označí pouze jménem na jeho
stěně. Odevzdání se realizuje na známem místě nejpozději do 7. 2. 2015.
Kelímky s mělí mohou být naplněny pouze do ¾ jejích výšky, při přebytku
se vytvoří dva vzorky z jednoho stanoviště, protože v roce 2015 bude mimo
vyšetření na Varroázu také na mor včelího plodu, proto v jednom vzorku
muže být max. 50 včelstev. Z každého stanoviště se odevzdává vzorek. Kdo
nestihne do stanoveného termínu vzorky odevzdat, zajistí si sám jeho
doručení k vyšetření na Krajskou veterinární správu se sídlem Jugoslávska
30, Nový Jičín.

JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda spolku/

V lednu 2015 dochází u Krajského soudu v Ostravě k registraci
organizace s názvem „Jistebník v pohybu zapsaný spolek“. Cílem činnosti
spolku je v nadcházejícím období 4 let navázat na stávající sportovní
činnost TJ Jistebník a pokusit se rozhýbat Jistebník v oblasti sportovních
aktivit občanů naší vesnice s hlavním zaměřením na děti a mládež.
Činost spolku se bude opírat o tyto základní body:
- podporu starosty, rady a zastupitelů obce
- spolupráci s TJ Jistebník a dalšími spolky v obci
- spolupráci se Základní a Mateřskou školou v Jistebníku
- dobrovolnickou pomoc občanů při organizaci jednorázových či
dlouhodobých aktivit
- podporu rodičů školních i předškolních dětí
- finanční podporu ze strany obce, místních podnikatelů či samotných
občanů Jistebníku
- pokusit se získat příspěvky či granty z různých dotačních programů
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- hospodaření spolku bude předkládáno vedení obce a výboru TJ
Jistebník
Konkrétní organizace akcí pro rok 2015:
- 1. ročník Jistebnické lyže ( Praděd, sobota 31. 1. 2015)
- 5. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu (sobota
- 23. 5. 2015)
- Vánoční turnaj v ping – pongu a badmintonu (prosinec 2015)
Cíle pro rok 2015:
- zmapovat současný stav sportu v Jistebníku
- pokusit se o to, aby se za některými sporty nemuselo jezdit do
Ostravy či okolí Jistebníku
- začít u nejmenších dětí v mateřské škole a dostat je v rámci výuky
alespoň 1x týdně na sportoviště, pokusit se vytvořit podmínky pro
sportování dětí přímo v areálech školek
- pokusit se založit oddíl dívčího či smíšeného volejbalu a to jako
protiváhu chlapeckého fotbalového oddílu
- vybudovat 1 hřiště na volejbal a nohejbal
- vybudovat 1 hřiště na beach volejbal
- zajistit hernu a stoly pro ping-pong a badminton
- zjistit zájem o kurz sebeobrany a bojových umění
- zjistit zájem o týdenní prázdninový sportovní kemp
- další …
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 28. 1.
od 17. 30 hod v Galerii U foťáka manželů Lipinových.

TJ JISTEBNÍK a JISTEBNÍK V POHYBU z.s. POŘÁDÁ 1. ROČNÍK
JISTEBNICKÉ LYŽE ANEB „JEDU JAKO ĎAS“
1. MISTROVSTVÍ JISTEBNÍKU VE SLALOMU - RODINNÝ ZÁVOD NA LYŽÍCH,
BĚŽKÁCH A SNOWBOARDU
KDY:
KDE:
KDO:

sobota 31. ledna 2015
Jeseníky – Ovčárna, skiareál Praděd
všichni Jistebničané a jejich blízcí přátelé, kteří si chtějí
užít sobotní den na lyžích nebo jen tak na horách
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KATEGORIE SLALOM: DĚTI
TEENEGEŘI
ŽENY
MUŽI
SNOWBOARD
KATEGORIE BĚŽKY:
bez rozlišení věku a pohlaví
CENA:

50,- Kč startovné – závod ve slalomu, děti do 9 let bezplatně
250,- Kč místo v autobusu

STARTOVNÉ BUDE POUŽITO K ZAPLACENÍ VÝDAJŮ ZA POSTAVENÍ
SLALOMOVÉ TRATĚ A ZAJIŠTĚNÍ ELEKTONICKÉ ČASOMÍRY (CELKEM CCA
3.000KČ)
Závod ve slalomu se uskuteční na Ovčárně na sjezdovce „B“, připravena
bude lehká slalomová trať, elektronická časomíra, závod se pojede
dvoukolově. Start v 10.30 hod.
Trať závodu pro běžkaře: Ovčárna – Červenohorské sedlo a zpět nebo jen
turistický výlet na Švýcárnu či Praděd – užijte si na pohodu všechny
upravené trasy v okolí Pradědu.
Odjezd autobusu od kavárny Oáza v 5,30 hodin, další nástupní místa –
všechny Jistebnické autobusové zastávky směr Klimkovice.
Zájemci o účast se mohou na závod dopravit také po vlastní ose –
pořadatelé se pokusí zkontaktovat přihlášené tak, aby po obsazení
autobusu došlo k maximálnímu vytížení osobních aut.
INFO o cenách jízdného na vlecích: www.figura.cz
Zájemci o účast, přihlaste se osobně u p. Pavly Kučerové, Jistebník č.p. 419,
(tel.728 409 038) nebo mailem na: pavlakucerova@volny.cz , zašlete tyto
údaje:
Jméno a příjmení

Rok
narození

e-mail

telefon

Lyže/snowboard/
běžky/doprovod

Platbu proveďte rovněž u p. Pavly Kučerové do 20. 1. 2015, ideálně v
pondělí a úterý v době od 18.00 do 19,30 hodin. Přihláška a startovné v den
závodu - 100 kč.
Doprava: AUTOBUS (k 6. 1. 2015 volných pouze 6 míst) nebo VLASTNÍ
Vyhlášení výsledků proběhne před odjezdem autobusu (16:30 hod.) v baru
hotelu Figura, závěrečná afterpatry pak po návratu autobusu zhruba od
19.30 hod. v jídelně restaurace Na Obci v Jistebníku.
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Bližší informace k zájezdu a závodu – Martin Otto, tel.: 731 578 936,
martin.otto@seznam.cz
info také na: www.tjjistebnik.cz
Na Vaši účast se těší pořadatelé!!!
PS: pikantní bude souboj zástupců rodin Pleskotů a Šrámků, kteří jsou pro
nás hlavními favority v boji o posty nejvyšší☺ Ale vítězové budou všichni
zúčastnění a také ti, kteří mezi brankami pojedou vůbec poprvé!!!
Připravena je i cena pro účastníka s nejpomalejším časem v cíli☺

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Simona Zegzulková/

Vítězové Moravskoslezské ligy
Dne 22. 11. 2014 převzali ve Fryčovicích mladší jistebničtí žáci pohár
za 1. místo v rámci Moravskoslezské ligy mladých hasičů v požárním
útoku. Gratulujeme dětem k úspěchu. Děkujeme trenérům i všem, kteří
fandili na závodech na různých místech kraje. Věříme, že se bude mladým
hasičům - starším i mladším žákům dařit i v tomto roce.

Aktuální informace naleznete na www.sdhjistebnik.cz
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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.
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
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účinkující mohli dostatečně na tuto akci připravit. Věříme, že Muziáda
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.
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:
……………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

VH - PŮLMARATÓN 2015

/Martin Otto/

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 - půlmaratón
42, 195 km - maraton
dětská olympiáda

Po loňské rekordní účasti 105 závodnic a závodníků opět věříme
v navýšení tohoto počtu i v letošním, už 5. ročníku této akce. Kromě
čtvrtmaratonu a půlmaratonu jsme závod rozšířili o závod pro začínající
či končící ☺ sportovce - běh Galerijní ulicí o délce 3,6 km a také
maraton(42,165km), k jehož pořádání nás vyzvala vítězka loňského
ročníku našeho půlmaratonu, Tereza Šádková z Klimkovic. Ona sama si
náš závod zařadila do tréninkového plánu pro splnění svého velkého snu,
kterým je pokoření časového limitu pro účast na olympijském maratonu
v rámci LOH v Rio de Janeiro 2016. Tereza je mj. vítězkou loňského
Ostravského maratonu a je zároveń oficiální mediální tváří našeho závodu.
Hledáme dobrovolníky pro zabezpečení tratě našeho závodu.
V závěrečných úsecích maratonu se bude jednat až o 7 hodin Vašeho času,
které strávíte na jednom místě tratě závodu, což není úkol jednoduchý a ne
každý si na něj může troufnout. Na těchto stanovištích zvažujeme vytvoření
pořadatelských dvojic a zajištění lavic či židlí. Zajistíme Vám občerstvení,
odměnou Vám bude volný vstup na večerní afterparty se skupinou
Špekband a také nenahraditelný pocit sounáležitosti se závodem jako
takovým.
Věříme rovněž ve větší účast Jistebničanů v samotných závodech
a také ve větší účast jistebnických dětí na dětské olympiádě, která je
tradiční součástí této akce.
Závod se koná za podpory Obce Jistebník, TJ Jistebník, Hasičů
Jistebník a
jistebnických či mimojistebnických podnikatelských
subjektů, jejichž loga naleznete na webových stránkách závodu.
Organizačně akci zajišťuje jednak početný tým Jistebničanů a jejich
známých a to pod hlavičkou nově založeného spolku Jistebník v pohybu
z.s. a jednak tým zaměstnanců Povodí Odry s.p., které spojuje občanské
sdružení ZVH30. Schůzky organizačního týmu se uskuteční v Galerii U
Foťáka manželů Lipinových.
Za velké pozitivum tohoto ročníku rovněž považujeme zájem obce
Polanka nad Odrou podílet se oficiálně na organizaci závodu.
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Zájemci o účast v závodu se mohou hlásit již nyní na www.vhpůlmaraton.cz
V loňském ročníku jsme z Vašich příspěvků při dobrovolném
vstupném částkou 4.000,- Kč podpořili prostřednictvím o. s. DONUM
projekt „ZTePilí muži na cestách“. Ještě jednou díky!!!
Letos zkusíme na tuto formu podpory handicapovaných sportovců
navázat a ze vstupného dobrovolného vyčleníme částku, která bude použita
pro zaplacení poplatků (startovné, dopravné, ubytování) spojené s účastí
florbalového týmu ostravských vozíčkářů FBC ABAK OSTRAVA na
Mezinárodním turnaji PWO 2015 v Praze.
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
Za organizátory sepsal hlavní pořadatel závodu Martin Otto

INFORMACE OBCE

/Iva Šelongová/

Měsíční odvoz popelnic OZO
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191, tj. nádoba na odpad
o objemu 70 l a četnost odvozu 1 x měsíčně, připomínáme termíny odvozu
v roce 2015:
leden
2.1. a 29.1.
červenec 16.7.
únor
26.2.
srpen
13.8.
březen
26.3.
září
10.9.
duben
23.4.
říjen
8.10.
květen
21.5.
listopad
5.11.
červen
18.6.
prosinec 3.12. a 31.12.
Poplatky ze psů na rok 2015
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30. 4. 2015. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit písemně, nebo ústně na
obecním úřadě vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří
psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je poplatník
povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
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Sazba poplatku je 150,- Kč za každého drženého psa. Platby
provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce č.
1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.
Složenky nebudou rozesílány.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Poděkování
Jménem celé rodiny děkuji za květinové dary vám všem, kteří
jste doprovodili mého manžela na jeho poslední cestě a vám,
kteří jste mně osobně či písemně projevili svou účast na
našem zármutku.
Olga Staňková
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Zpracuji daňové přiznání k DPFO za rok 2014.
Dále nabízím po celý rok komplexní účetní a mzdové služby
pro firmy i jednotlivce, daňové a ekonomické poradenství.
Zpracování daňových přiznání, zastupování na úřadech.

Kontakt: Ing. Martina Mališová
tel: 603517724

email: malisova.ucto@seznam.cz
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A CO NA KONEC . . .
* Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali na obecních
komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. V případě stání
automobilu se tímto zužuje jízdní profil a je tím znemožněna údržba
komunikace – odhrnování sněhu.
* Občany, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla uváděna mezi jubilanty,
prosíme, aby to včas oznámili na obecním úřadu. Rádi jim vyhovíme.
* Příští zpravodaj vyjde počátkem března.
Písemné příspěvky odevzdávejte do ČTVRTKU 19. února 2015.
/Dopisovatelé, kteří mají možnost poslat příspěvek e-mailem,
prosíme o zaslání na adresu: hurnikova@jistebnik.cz/

__________________________________________________________________________
*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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