JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
leden - únor 2016
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Vážení spoluobčané,
starosta obce, rada obce, zastupitelstvo obce
i zaměstnanci Obecního úřadu Jistebník
Vám přejí
ŠŤASTNÝ ROK 2O16

SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané!
Všichni jsme prožili Vánoce a Silvestra a nezadržitelně jsme se
společně přehoupli do nového roku, tentokrát roku 2016. Není však od věci
ohlédnout se také dozadu a zrekapitulovat své snažení v loňském roce
2015. Připomenu aspoň to nejdůležitější. Např:
- Jsou ukončeny opravy pěti komunikací (tři včetně asfaltu) a další
drobné opravy.
- Papírově byla zahájena poslední etapa chodníků v obci – od obchodu
Hruška po Dolní dvůr. Stavební práce budou zahájeny v roce 2016
ihned, jak to počasí dovolí.
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proběhla úprava tj. zvýšení průjezdního profilu pravých garážových
vrat na hasičárně kvůli nového vozidla.
- Proběhly opravy a nátěry fasády MŠ
- Včas se stihly i opravy na naší ZŠ TGM. V havarijním stavu byly podlahy
tří tříd, střešní okapy a svody, několik komínů a větraček na střeše,
internetové připojení a další práce s tím spojené.
- Byl dokončen nový kamerový systém u ZŠ a MŠ, a to kvůli rostoucím
krádežím.
- Rovněž byl zrekonstruován kamerový systém v centru obce (OÚ, KD
včetně návsi, hasičská zbrojnice a přilehlé prostory včetně smut. síně)
- Odvodnění školního hřiště bylo rovněž provedeno
- Výměna oken a dveří na budově KD Jistebník se uskuteční v roce 2016.
- Žádost o dotaci na malé hasičské vozidlo, kterou jsme připravovali
s HZS a MSK je úspěšná. Vozidlo bylo předáno 21. ledna 2016. Jeho
hodnota je téměř 4 mil. Kč. Celá cena vozidla je hrazena z peněz
dotačního titulu.
- Žádost na 6 bytů podporovaného bydlení pro naše starší spoluobčany je
již podána, a pokud bude úspěšná, tak k realizaci by mělo dojít už
v letošním roce.
- I nadále se pracuje na projektu a žádosti o dotaci na chodník od hřiště
po železniční přejezd.
- U každého grantu je však potřeba počítat s dofinancováním. Někteří na
to bohužel zapomínají.
Chtěl bych využít tohoto lednového zpravodaje, abych poděkoval také
mým kolegyním a kolegům z rady obce za jejich věcný a praktický přístup k
řešení úkolů, všem zastupitelům, předsedům a členům výborů a komisí,
vedení našich škol, zaměstnancům obce, členům všech spolků, redakční
radě našeho zpravodaje i jednotlivým občanům a všem, kteří svým
příkladným životem a prací pro kulturu, sport, děti i seniory, nebo péčí o
veřejná prostranství a zájmovou činnost přispíváte k rozvoji naší krásné
obce Jistebník. Bez Vás by to nešlo. Vážím si Vás všech. I těch, kteří
přicházíte s kritikou, ale zároveň máte návrh vhodného řešení. Dobrých
nápadů totiž není nikdy dost.
Zároveň Vám všem přeji úspěšný rok 2016, mnoho úspěchů v osobním
životě, zdraví, štěstí a spokojenost.
Váš
Josef V O R A L
-
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015 V NAŠÍ OBCI
Počet obyvatel k 1. 1. 2016:
Celkem
1532 z toho
- přihlášeno
36
- odhlášeno
40

muži: 757
19
22

Přivítali jsme do svazku obce:
Kristýna Vitochová
Jakub
Dressler
Filip
Šihor
Eliáš
Benda
Sofie
Dočekalová
Rudolf
Švihora
Barbora
Ondryášová
Eliáš
Hradecký
Evelina
Šablaturová

Filip
David
Patrik
Magdaléna
Ester
Matyáš
Jan
Matyáš

Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Rozloučili jsme se:
Sidonia
UHLOVÁ
Milada
OGIEGLOVÁ
Ladislav
HYKL
Petr
SEDLÁČEK
Jaroslav
HEJNÝ
Jiří
ERTEL
Milada
KAMENSKÁ
Vlasta
CHLUPSOVÁ
Jan
STEHLÍK
Rudolf
ŠVIHORA
Marie
MILERSKÁ
František NOVÁK
Zdeněk
NOVOTNÝ
Antonín
BÍLEK
Evžen
TYLEČEK

91 let
82 let
68 let
39 let
58 let
79 let
70 let
89 let
78 let
41 let
94 let
85 let
81 let
67 let
84 let

5. 1.
19. 1.
22. 1.
30. 1.
31. 1.
4. 2.
24. 2.
26. 2.
20. 3.
30. 3.
1. 5.
4. 5.
25. 5.
27. 5.
2. 6.
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ženy: 775
17
18
Lišifka
Kuchař
Celer
Konečná
Šrámková
Uhl
Bek
Besta

Lumír
Anna
Zdeněk
Štefan
Žofie

GELNAR
67 let
6. 6.
PRNKOVÁ
85 let
18. 9.
BUŽEK
86 let
19. 9.
STANČEK
54 let
9. 11.
KOLLEROVÁ 81 let
6. 12.
„Kdo byl milován, není zapomenut!“

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

6. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 16. 12. 2015.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
4. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2015 - příjmy: 16.375 tis. Kč
- výdaje: 14.235 tis. Kč;
rozpočet obce Jistebník na rok 2016: příjmy – 16.350 tis. Kč
výdaje – 19.985 tis. Kč;
neinvestiční dotaci na provoz ZŠ TGM Jistebník, p. o. ve výši 1.450 tis. Kč
na rok 2016 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
neinvestiční dotaci na provoz MŠ Jistebník, p. o. ve výši 350 tis. Kč na
rok 2016 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2016“ Dechovému orchestru mladých Jistebník, a
to ve výši 180 000,-Kč na zajištění činnosti, reprezentaci a práci s
mládeží DOM, včetně uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace“;
neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2016“ Tělovýchovné jednotě Jistebník, a to ve výši
200 000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev v platném znění, ve výši dle přílohy zápisu
a s účinností od 1. ledna 2016;
rozpočtový výhled obce Jistebník na období 2016 – 2020;
prodej pozemku parc. č. 192/8 o výměře 28 m2 v kat. území Jistebník
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paní Pavle Staňkové, bytem Jistebník 387, za cenu 50,- Kč za m2 (jedná
se o narovnání hranic pozemků);
odkoupení pozemku parc. č. 1629 o výměře 19 m2 a parc.č. 211/4 o
výměře 3m2, vše v kat. území Jistebník z vlastnictví Pavly Staňkové do
majetku Obce Jistebník, za cenu 50,- Kč za m2 (jedná se o narovnání
hranic pozemků);
prodej pozemků parc. č. 1444/29 o výměře 27 m2 a 1444/30 o
výměře 30 m2 v kat. území Jistebník panu Janu Fárekovi, bytem
Jistebník 21, za cenu 50,- Kč za m2 (jedná se o narovnání hranic
pozemků);
odkoupení pozemku parc. č. 358/2 o výměře 19 m2 v kat. území
Jistebník z vlastnictví Jana Fáreka do majetku Obce Jistebník, za cenu
50,- Kč za m2 (jedná se o narovnání hranic pozemků);
prodej pozemku parc. č. 692/46 o výměře 142 m2 v kat. území
Jistebník manželům Danielu a Martině Mališovým, bytem Jistebník 16,
za cenu dle znaleckého posudku;
prodej pozemku parc. č. 32/7 o výměře 181 m2 v kat. území Jistebník
paní JUDr. Ireně Hučkové, bytem Zámecká 2315/9, Ostrava-Mor.
Ostrava, za cenu dle znaleckého posudku;
záměr odprodat část pozemku parc. č. 1378/4 v k. ú. Jistebník p.
Oldřichu Helisovi;
neschvaluje
směnu části pozemku parc. č. 1378/4 v k. ú. Jistebník v majetku obce
Jistebník za část pozemku parc. č. 95/1 v k. ú. Jistebník v soukromém
vlastnictví;
pověřuje
RO prováděním rozpočtových opatření v plném rozsahu;
na základě ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
ke spolupráci s pořizovatelem na projednání Zprávy o uplatňování
Územního plánu Jistebník ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., starostu obce pana Josefa Vorala;
bere na vědomí
informace starosty obce.
[6]

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

/Libuše Korpasová/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 6. zasedání dne 16.12.2015
schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2016 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
v tis. Kč
daně z příjmů fyz. osob
3.499
daň z příjmu práv. osob
3.510
daň z nemovitostí
800
daň z přidané hodnoty
6.600
neinvestiční přijaté dotace ze SR
425
bytové hospodářství-příjmy z pronájmu
70
nakládání s odpady /OZO/
800
odvod výtěžku z provozu loterií
200
příjmy z pronájmu ost. nemov.
109
příjmy z pronájmu pozemků
105
příjmy z poskytovaných služeb
25
příjmy z prodeje zboží
5
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
100
místní poplatky
60
správní poplatky
35
příjmy z úroků
3
ostatní příjmy z fin. vypořádání
4
Příjmy celkem
16.350
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
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v tis. Kč
30
130
1.450
350
20
410
260

pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
Sbor dobrovolných hasičů
zastupitelské orgány
činnost místní správy
z toho:

35
1.065
100
180
1.080
12.085

Myslivci
Chovatelé
Včelaři
Zahrádkáři
Rybáři
Záchr.stanice Bartošovice

8 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
8 tis. Kč
5 tis. Kč

služby peněžních ústavů
pojištění majetku
neinvestiční transfery celkem

17
143
430

z toho: DOM
Dech.13
TJ
Hokejisté

180 tis. Kč
25 tis. Kč
200 tis. Kč
25 tis. Kč

Nespecifikovaná rezerva
Výdaje celkem

2.200
19.985

Změny, ke kterým bude docházet v průběhu roku 2016 v rozpočtu obce na
úseku příjmů nebo výdajů, bude projednávat a schvalovat Rada obce.

PLESOVÁ SEZONA 2016
15. 1.
22. 1.
30. 1.
6. 2.
20. 2.

.

4. 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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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Naděžda Richtárová/

… Malé ohlédnutí za rokem 2015
Kopřivnická laťka
Poslední pracovní
prosincový pátek 9 žáků
naší školy prožilo sportem
- skákali do výšky na již
25. ročníku memoriálu
Otakara
Michálka
v
Kopřivnici. Účastnili se
žáci 6. a 7. třídy – Eliška
Štandlová,
Natálie
a
Leontýna Fialové, Tereza
Dedková, Aneta Hudcová,
chlapce
reprezentovali
Lukáš Chytil, Jaroslav Honěk, Ondřej Stiler a Tomáš Fiala. Celé akce se
zúčastnilo něco přes 130 závodníků, kteří byli podle věku rozdělení do
několika kategorií, v každé bylo nejméně 20 soutěžících.
Na medaile jsme tentokrát nedosáhli, ale přesto naše výsledky byly
pěkné. Nejlépe se dařilo Lukáši Chytilovi, který skončil na 6. místě. Hned za
ním byl Jaroslav Honěk. Z děvčat byla nejlepší Natálie Fialová, která získala
9. místo.
Všem se závody velice
líbily, celou dobu panovala
dobrá nálada a atmosféra
a velkou radost nám
udělal
svou
účastí
reprezentant ČR ve skoku
do výšky Jaroslav Bába,
který se s našimi žáky i
vyfotil.
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Vánoční setkání s důchodci
Na pondělí 21. 12. 2015 ředitelství naší školy pozvalo důchodce i
zaměstnance na mateřské dovolené z řad učitelů a správních zaměstnanců
na vánoční setkání. To se uskutečnilo dopoledne v tělocvičně, zúčastnila se
ho celá škola a většina pozvaných, kteří z něj měli velkou radost. Pěkný
program s vánoční tématikou nám předvedli žáci 1. stupně pod vedením
svých p. učitelek a koledy jsme si všichni zazpívali s dětským pěveckým
sborem pod vedením p. učitelky Jiřiny Matějové.
Program se nám všem líbil a p. učitelkám děkujeme za jeho přípravu.
Hosté a pracovníci školy po obdržení malých dárků, které nám věnoval
Obecní úřad v Jistebníku, si mohli sdělit své dojmy a povyprávět u sladkého
pohoštění ve školní jídelně.
Před odchodem si ještě prohlédli celou školu, která pod vedením p.
ředitelky Mgr. Šárky Storzerové prodělala hodně změn a úprav, jež byly
hodnoceny velmi kladně.
Všichni zúčastnění věří, že se tato akce bude nejpozději za rok opět
opakovat.
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Pozvání
na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
v sobotu 20. února 2016 ve 14:00 hodin v Kulturním domě v Jistebníku.
O program se postarají „Klauni na volné noze“

Vstupné dobrovolné

Občerstvení zajištěno

V programu vystoupí děti MŠ, ZŠ a členové kroužku zumby
Sdělení ředitelky ZŠ TGM

/Šárka Storzerová/
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2015

/Jana Majerová, knihovnice/

Vážení a milí čtenáři i ti, kteří ještě cestu do
knihovny i ke knížkám nenašli. Přeji Vám do roku 2016
mnoho hezkých zážitků a co nejméně starostí.
Data ze statistiky půjčování
142 čtenářů všech věkových kategorií, 52 mužů a 92 žen
se v roce 2015 zaregistrovalo a půjčovalo si knihy domů.
Protože na některé průkazky si půjčuje celá rodina, je to
dobré číslo.
Čtenáři si vypůjčili 2 558 svazků, z toho dospělým 877 beletrie a 228
naučných, dětem 770 beletrie a 180 naučných.
Knihovna přijala 1 437 návštěv, z toho 481 do 15 let.
Knižní fond
4 728 svazků je nyní na knihovně ve volném výběru. Přírůstek loni - 146
knižních novinek i darovaných jako nových. Úbytek - 53 knih opotřebením
nebo ztrátou. Na knihovně je mnoho knih vyřazených i z darů připravených
pro všechny občany k tomu, aby si je mohli zdarma odnést domů.
Obecní úřad v Jistebníku uvolnil na nákup knih a akce organizované
knihovnou v minulém roce 20 000 Kč a je tomu tak i letos. Tímto jim všem
děkuji. Starost o knihovnu a ochota spolupracovat je nadprůměrná.
V knihovně je možné půjčit si i časopisy Čtyřlístek, Zdraví a týdenní
přílohy deníku Dnes: Žena, Test, Doma a Víkend. Ti, kteří průkazky
nevlastní, mohou v provozní době, pondělí a pátek 16 až 19 hodin,
využít všech služeb knihovny, kromě půjčování domů. Knihovna má čítárnu
s 26 místy k sedění a počítač pro čtenáře připojený na internet a tiskárnu.
Rezervace knih
Je to možné, pokud máte čtenářský průkaz a připojení na internet i
z domova: Obecní knihovna Jistebník, on-line katalog, přiložená tabulka
pomůže knihu vyhledat, je-li k vypůjčení, přijďte si pro ni, je-li půjčená,
klikněte na rezervuj, vyplňte údaje e- mail nebo číslo průkazky plus PIN,
to je rok narození, odešlete. Až se kniha vrátí na knihovnu, bude Vám na email odeslána zpráva o rezervaci do určitého data, to dodržte.
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Ostatní akce knihovny
Tradičně zve knihovna děti 1. - 5. ročníku dvakrát ročně na poznávací
návštěvy se svými třídními učitelkami.
Prvňáčci jsou na konci školního roku pasováni slavnostně na Rytíře
Čtenářského řádu. Obdrží zdarma čtenářský průkaz do konce kalendářního
roku, na který si mohou půjčovat i ostatní členové rodiny. Potom se
rozhodnou, jestli zaplatí jednorázové zápisné a stanou se tak trvale čtenáři
knihovny nebo ne.
Nově, na vlastní žádost, knihovnu navštěvovala jednotlivá oddělení
MŠ. Velmi milé návštěvy.
Dvakrát ročně organizujeme pro mladší děti s rodiči oblíbené Večerní
čtení s Kašpárkem doplněné o zpívání, půjčování a rukodělné činnosti.
Asi jednou měsíčně pořádáme pro všechny starší sedmi let kroužek
háčkování a jiných ručních prací podle zájmu a i letos v něm budeme
pokračovat v provozní době od 17-19 hodin v pátek.
Stále soutěžíme o Nejpilnějšího čtenáře.
Každý občan má možnost ovlivnit složení knižního fondu vložením
názvu knihy do připravené krabičky „Co máme koupit“. Je to sice bez
záruky, ale každý měsíc při nákupu knih k tomu přihlížím.
Závěrem děkuji všem dárcům knih „jako nových“ a svým věrným
spolupracovníkům, paní Aleně Myškové, paní Ladě Majerové a všem
starším dětem, které se na organizaci jednotlivých akcí podílely.
S pozdravem všem starým i novým příznivcům knihovny Jana Majerová.
Kontakt:

556 403 573

E-mail: knihovnajistebnik@seznam.cz

TJ JISTEBNÍK

/Rostislav Straka/

Vážení spoluobčané, milí fotbaloví fanoušci. Skončila nám
podzimní část fotbalového ročníku 2015/16, a proto bych ji rád
zhodnotil. Naši žáci pod vedením Jiřího Vitocha hrají okresní soutěž a jsou
po podzimu na 5. místě se ziskem 13 bodů. Jejich zimní příprava bude
probíhat v tělocvičně každý pátek od 16.30. Naši dorostenci, kteří jsou
spojeni s hráči z Petřvaldu (pod vedením Lukáše Sedláčka), jsou rovněž na
[13]

5. místě se ziskem 36 bodů, skóre 72:32. Je skvělé, že tři naši dorostenci
trénují a hrají už i za naše muže !!!!
Největším a nejpříjemnějším překvapením je hra a umístění našich
mužů. Tito trénují pod vedením trenéra Martina Štverky a vedoucího
družstva Petra Nesvadby. Po podzimu jsou na 1. místě se ziskem 29 bodů,
skóre 33:10. Stejně bodů mají také družstva Spálova a Tiché, takže čelo
tabulky je vyrovnané a čeká nás velmi napínavé jaro. Zimní příprava začíná
19. ledna a bude probíhat 3x týdně. Jeden trénink v tělocvičně a dva na
umělém povrchu v Košatce. Přihlásili jsme se na turnaj do Bílovce. První
přípravné utkání se odehraje 30.ledna proti Svinovu, v 10.00 hod., v Bílovci.
Samotný turnaj začíná 6.2. v 13.00 proti Dolní Lhotě, další utkání se hrají
takto 13.2. v 13.00 proti Pusté Polomi, 20.2. v 9.15 proti Klimkovicím, 27.2.
v 11.00 proti Fulneku. Další utkání se odehraje proti Bílovci a datum bude
doplněno později na našich stránkách tak jako další zápasy. Generálka na
jarní sezonu se odehraje 20.3. na našem hřišti proti Peřvaldu. Vše bude
záležet na počasí a stavu hrací plochy. Jarní sezóna začíná 27.3. a podrobný
rospis naleznete v příštím zpravodaji nebo na stránkách TJ.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Obecnímu úřadu Jistebník za
vstřícnost a finanční podporu naší TJ Jistebník v roce 2015.
Také velké díky patří ostatním sponzorům za finanční podporu a všem,
kteří jakkoliv pomáhají, aby fotbal a pořádáné akce v areálu TJ fungovaly.
Poděkování patří také fanouškům za podporu a povzbuzování nejen na
domácích zápasech, ale také na venkovních utkáních, kde jezdí ve velkém
počtu. Velké díky patří také trenérům všech družstev za jejich obětavost a
čas strávený na hřišti.
Chtěl bych popřát všem spoluobčanům do nového roku hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody a budu se těšit na vaši návštěvu v našem areále v
roce 2016.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v roce
2015 zasahovala u 16 událostí různého typu.
[14]

/Roman Konečný/

Mezi nejtěžší zásahy patřil požár seníku v Petřvaldě, místní části
Petřvaldíku. Na likvidaci požáru se podílelo 11 jednotek z Novojičínska
a Ostravska. Zásah probíhal v dýchací technice a za použití 2C proudů, do
pozdních nočních hodin. Hasiči prováděli dále nasvětlení místa události a
dálkovou dopravu vody. Jistebničtí zde zasahovali celých 13hodin.
Dalším neobvyklým, avšak mediálně známým zásahem naší jednotky,
byla záchrana vzácného papouška ze stromu. Jednotka spolupracovala na
záchraně papouška s profesionály z Bílovce a Ostravy - Hrabůvky.
Jako už každý rok, nejvíce naší jednotku zaměstnaly popadané stromy
přes komunikaci.
Jednotka se také zúčastnila několika taktických cvičení
s profesionální jednotkou z Bílovce. Jedno proběhlo na rybníku Bezruč záchrana osob a zvířat, kde jsme využili i náš člun. Další se konalo v
Základní škole TGM Jistebník, kde došlo k evakuaci celé školy a k záchraně
jednoho žáka s postupným hašením učebny chemie. Jednotka byla
nápomocna i při zabezpečení sportovní akce JISTEBNICKÝ PŮLMARATON.
Členové nezaháleli, co se týče výcviku. Každý měsíc se potkávali při
pravidelné odborné přípravě. Hned dvakrát prováděli výcvik v dýchací
technice na nově postaveném výjezdovém centru v Bílovci. Účastnili se
rovněž školení, pořádaných profi jednotkou z Bílovce, kde se členové
zdokonalovali v práci na vodě, v práci ve výškách a nad volnou hloubkou, v
poskytování předlékařské pomoci.
Další dobrou zprávou pro členy a obec Jistebník je, že naše obec
obdrží nový DOPRAVNÍ AUTOMOBIL.
Na jaře 2015 byl zastupiteli Moravskoslezského kraje pověřen ředitel
Hasičského záchranného sboru MSK, aby ve spolupráci s řediteli územních
odborů, vybrali jednotky s nejstaršími dopravními automobily. Toto se
týkalo i naší obce. Automobil je spolufinancován ze strukturálních fondů
Evropské unie a částečně z peněz Moravskoslezského kraje. Celkem bude
těchto automobilů v MSK rozděleno 50 kusů. Jedná se o automobily
Mercedes Sprinter. Vozidlo bude mimo jiné vybaveno dýchací technikou,
centrálou, motorovou pilou, kalovým a plovoucím čerpadlem a zařízením
pro rychlý zásah, žebříky, páteřovou deskou a dalšími věcmi, které jsou
nutné pro jednotlivé typy zásahů. Toto vozidlo opět přispěje ke zvýšení
akceschopnosti jednotky.
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Tradičně je potřeba poděkovat všem členům jednotky, kteří jsou
ochotni zúčastňovat se zdarma a ve svém volném čase nejen náročných
zásahů, u kterých jde mnohdy o zdraví, ale rovněž potřebné odborné
přípravy, výcviku a v neposlední řadě údržby techniky, výzbroje a výstroje.
Rovněž děkujeme obecnímu úřadu v Jistebníku za projevenou důvěru a
spolupráci, ředitelce ZŠ TGM Jistebník, firmě Chov ryb Jistebník s.r.o za
umožnění cvičení.
Konečný Roman
Vykydal Tomáš
velitel JSDH Jistebník
zástupce velitele

JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda spolku/

Stalo se:
27. 12. 2015 – Vánoční turnaj v ping – pongu ( tělocvična ZŠ Jistebník)
Celkem 22 zúčastněných, z toho rovněž 3 Italové a 2 Srbové, 3 státní vlajky
nám v tělocvičně nevisely dosud snad nikdy!!! Turnaj se hrál na 4 stolech,
dík patří za zapůjčení a dovoz stolu Ivanu Lövemu a Sokolu Košatka za
zapůjčení druhého.
Výsledky: 1. Dalibor Čechovský (Jistebník)
2. Rostislav Neuwirth (Klimkovice)
3. Martin Otto (Jistebník)
Útěcha:

1. Lukáš Korčak (Srbsko)
2. Vít Lövy (Jistebník)
3. Jiří Žídek (Jistebník)
4. Martin Zajíc (Jistebník)

Jistebnický badmintonový povánoční turnaj ve dvouhrách 29. 12.
2015, kurty TJ Ostrava, Varenská ul.
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Počet účastníků 28 (9 žen + 19 mužů), hlavní pořadatel: Martin Mohyla,
losování, kurty a systém soutěže zajistil Martin Krutil – oběma patří velké
poděkování. Stejně tak Zuzce Vitochové za připravení závěrečného rautu v 1.
nekuřácké jistebnické hospůdce Na hřišti.
Výsledky:
ŽENY
1. Štandlová Adéla (Jistebník)
2. Opálková Renáta (Bílovec)
3. Čechovská Erika (Jistebník)
Útěcha:
1. Wojciková Tereza (Jistebník)
MUŽI

Útěcha:

1. Čechovský Dalibor (Jistebník)
2. Kašík Petr (Ostrava)
3. Horník Jaroslav (Jistebník)
1. Štandl Jakub (Jistebník)
2. Zegzulka Libor (Jistebník)

Dalibor Čechovský tímto vítězstvím završil svůj jistebnický triple 2015 – je
rovněž vítězem jistebnické letní tenisové ligy i vánočního turnaje v
pingpongu. Prostě rok 2016 bude ve znamení honu na Dalibora a někteří
ambiciózní účastníci turnajů navrhují, abychom mu zasílali falešné termíny
konání akcí... My organizátoři turnajů mu však BLAHOPŘEJEME!!!
9. 1. 2016 – badmintonový turnaj v mix čtyřhrách, kurty TJ Ostrava,
Varenská ul. - Jistebnický badmintonový turnaj v mix čtyřhrách.
Počet účastníků: 11(5 žen + 6 mužů)
Výsledky:
Losované dvojice:
1. Štandlová Adéla + Štandl Jakub
2. Krutil Martin + všechny ženy
3. Vitochová Lenka + Zajíc Petr
Domluvené přihlášené dvojice:

1. Štandlová Adéla + Vitoch Jiří
2. Vitochová Lenka + Štandl Jakub
3. Somogyi Dagmar + Zajíc Petr
Jsme domluveni, že tyto větší badmintonové turnaje budeme pořádat
zhruba 1 x měsíčně, pokud se k nám budete mít zájem přidat, kontaktujte
nás.Varenská
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Naše současné aktivity v tělocvičně ZŠ v Jistebníku:
Sportovní kroužky pro děti:
Míčové sporty: pondělí 15.45 -17.15
Ping – pong: úterý 14.30 – 16.00
Badminton: čtvrtek 15.00 – 16.30
Sebeobrana: pátek 14.30 – 16.00
Gymnastika ve školce: každé úterý dopoledne, cvičení se účastní až 20 dětí
ve věku 5 – 6 let
INFO PRO RODIČE DĚTÍ: Cena vstupu do systému návštěvy kroužků za 6
měsíců(leden – červen) je 1.500 kč za 1 dítě. Dítě může za tento poplatek
navštěvovat dle svého zájmu buď 1, či klidně všechny 4 kroužky. Vybrané
peníze slouží k zaplacení mezd profesionálních trenérů, jejich dopravy a
případně k doplnění materiální výbavy kroužků. Peníze, prosím, zašlete na
náš transparentní účet číslo: 2200743991/2010, do zprávy pro příjemce
pak uveďte jméno dítěte a případně navštěvovaný sportovní kroužek.
Platbu můžete dle potřeby rozložit časově na 2 poloviny.
Přivítali bychom větší zapojení žáků 2. stupně, ale to je už více než na
jejich rodičích přímo na jejich rozhodnutí. Dosud žáci druhého stupně o
kroužky převážně zájem nemají, což je hodně zarážející a svědčí to o nějaké
systémové chybě při vedení ke sportování. Naopak, procento docházejících
žáků prvního stupně je velkým příslibem do budoucnosti.
Aktivity našeho spolku v tělocvičně ZŠ Jistebník pro dospělé:
Ping – pong: úterý 17.00 – 19.00
Badminton: čtvrtek 17.30 – 19.30
Nové zájemce o tento druh sportování mezi sebou rádi přivítáme.
Chystáme:
1.2. - 5.2.2016 – jarní školní prázdniny – zajištění sportovního programu
pro děti
13. 2. 2016 – ZMĚNA TERMÍNU!!! konání 2. ročníku Jistebnické lyže –
rodinného závodu ve slalomu na Pradědu (opět zajišťujeme autobusovou
dopravu) zájemci hlaste se co nejdříve na pavlakucerova@volny.cz
květen 2016 – zahájení zápasů 2. ročníku jistebnické letní tenisové ligy –
zájemci, hlaste se již nyní
21. 5. 2016 – termín konání 6. ročníku Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu – zájemci o účast v některém ze 4 závodů, dětské olympiádě
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ale i zájemci o dobrovolnickou činnost v organizačním týmu se již mohou
přihlašovat na našem webu: www.vh-pulmaraton.cz
Naším hlavním cílem pro rok 2016 je kromě organizačního zvládnutí
výše zmíněných aktivit vybudování alespoň provizorního kurtu pro volejbal
či nohejbal, ideálně na hřišti u ZŠ Jistebník.
Veškeré info k výše zmíněným aktivitám naleznete rovněž na našem
webu www.jistebnikvpohybu.cz
CHOVU RYB JISTEBNÍK děkujeme za poskytnutí vánočních
jistebnických kaprů trenérům našich sportovních kroužků. Byli dárkem
velmi potěšeni.
Všem občanům Jistebníka, kteří nám jakýmkoliv způsobem v našich
aktivitách v roce 2015 pomáhali děkujeme a věřím, že nám zachovají přízeň
i v roce 2016.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru
spoluobčané, paní a pánové:
Danuše
Oldřich
Vlastimil
*

Leoš
Justina
Marie
Milada
Pavel
Danuše
Ladislava
Miloslav
Vladislava

Lövyová
Mrázek
Jendrulek
*

*

80 let
75 let
70 let
*

Tyleček
Mušková
Horníková
Musilová
Syřena
Ciesarová
Válková
Šelong
Šrámková

se dožívají životních jubileí naši

*

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

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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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 II. třídy dárcům krve, kteří
dovršili počet 120 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM je občan naší obce
pan Petr H o l a ň , bytem Jistebník 356.
Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují panu Petru Holaňovi
za příkladný, hluboce lidský postoj a blahopřejí mu k udělení ZLATÉHO
KŘÍŽE.

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 tarif P 291, tj. nádoba o objemu 110 l, je četnost odvozu 1 x
měsíčně, zveřejňujeme termíny odvozu v roce 2016:
leden
21.1.
červenec 7.7.
únor
18.2.
srpen
4.8.
březen
17.3.
září
1.9. a 29.9.
duben
14.4.
říjen
27.10.
květen
12.5.
listopad 24.11.
červen
9.6.
prosinec 22.12.
Čtrnáctidenní odvoz popelnic OZO
Nádoby na odpad s odvozem 1 x 14 dní jsou vyváženy každý lichý
týden ve čtvrtek.
Poplatky ze psů na rok 2016
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30. 4. 2016. Poplatku podléhá držení psa
staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit na obecním úřadě písemně,
nebo ústně do protokolu 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.
CENOVÝ
VÝMĚR
č. 1/2016 ze dne 30.12.2015
za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů a
biologicky rozložitelného odpadu
Na základě usnesení schůze rady obce č. 25, bod č. 4. ze dne 30.12.2015
stanovují se s účinosti od 1.1. 2016 následující ceny za pravidelný svoz, třídění
a zneškodňování tuhých komunálních odpadů a biologicky rozložitelného
odpadu prováděný firmou OZO Ostrava s.r.o.
Druh
tarif
počet obsluh
roční cena včetně
DPH
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
70 l
P 191
1x měsíčně
760,- Kč
70 l
P 111
1x týdně
2 250,- Kč
70 l
P 101
1x 14 dní
1 325,- Kč
110 l
P 207
1 x 14 dní v zimě
1 010,- Kč
110 l
P 211
1 x týdně
2 735,- Kč
110 l
P 271
1 x v zimě
1 785,- Kč
110 l
P 201
1 x 14 dní
1 615,- Kč
110 l
P 261
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě
2 270,- Kč
110 l
P 291
1 x měsíčně
966,- Kč
1100 l
K 111
1 x týdně
10 640,- Kč
120 l
G 201
1 x 14 dní
790,- Kč
240 l
G 301
1 x 14 dní
920,- Kč
770 l
G 401
1 x 14 dní
2 040,- Kč
P, K - směsný komunální odpad
G – biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.)
Odvoz nádoby na BIO je pouze v období do 1.4. – 30. 11.
U nádoby 70 l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu přesáhnout 40 kg.
Do plastových nádob nesmí být vysypávány popeloviny.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se
objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu P 211 nebo tarifu P 201 u
nádob 110 litrů.
Zimní období je od 1.10. do 30.4. kalendářního roku.
Letní období je od 1.5. do 30.9. kalendářního roku.
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Tento cenový výměr nabývá účinnosti dnem 1.1. 2016. Tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr č. 1/2015 ze dne 31.12.2014 Obce Jistebník.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je do 30.9.2016.
V případě, že do tohoto termínu nebude platba provedena, bude vyúčtováno
dlužníkovi penále ve výši 50 % dlužné částky.

25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ /Radim Jarošek/
Čas kvapí a od zřízení CHKO Poodří
uběhne v květnu již dvacet pět let. Rádi
bychom Vám proto prostřednictvím
zpravodaje nabídli pár informací o území,
které máte „za humny“. Krajina v Poodří je
součástí Vašeho domova a věříme, že byste
uvítali možnost dozvědět se o ní trochu
více.
Čím začít? Snad nejvhodnější by bylo
znakem CHKO Poodří, který území ve
zkratce charakterizuje. Možná si ještě vzpomenete na žlutý květ stulíku, ten
byl ve znaku dříve. V současném znaku CHKO Poodří se nachází dravec –
moták pochop, typický obyvatel rákosin. Moták krouží nad loukami,
kterými protéká meandrující Odra. Skutečná krajina Poodří je samozřejmě
mnohem různorodější – do znaku se nedostaly rybniční soustavy, lužní lesy,
mokřady a zástavba obcí na okrajích říční nivy.
Za nimi si musíme vyrazit pěšky nebo na kole. Před vycházkou je jistě
vhodné si udělat domácí přípravu. Kde pro ni najdeme informace?
Internet nabízí tři hlavní adresy: http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chkopoodri/ – zde jsou shromážděny souhrnné informace, Facebook –
https://cs-cz.facebook.com/ChranenaKrajinnaOblastPoodri
–
nabízí
aktuality. A pak je tu časopis POODŘÍ – www.casopispoodri.cz –, který se
věnuje vlastivědným tématům.
Tolik na úvod pro tentokrát, a protože jsme stále ještě na začátku
roku, dovolte, abychom Vám popřáli jeho příjemné prožití.
Agentura ochrany přírody a krajiny, reg. pracoviště Správa CHKO Poodří
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2016
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. na základě usnesení
představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2016 takto:
Voda pitná (vodné)
35,39 Kč/m3 (bez DPH) 40,70 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,33 Kč/m3 (bez DPH) 37,18 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu meřidel
následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavetelem.
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Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR
můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel
nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.
Kotlíkové dotace 2015 - výběr nejdůležitějšího
Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
Pokud dům nesplňuje min. energetickou třídu C, je nutné realizovat některá
stanovená mikro-energetická opatření.
Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou instalovat pouze
kvalifikovaní topenáři.
Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou 150 tis. Kč.
Uznatelnost nákladů a výdajů pro dotaci je od 15. července 2015.
Uznatelnými náklady jsou výměna zdroje tepla vč. otopné soustavy a
souvisejících stavebních prací a projektové dokumentace.
Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné
provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy!!!
Veškeré informace najdete na stránkáchhttps://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
Naše firma nabízí kompletní servis v oblasti KOTLIKOVÉ DOTACE
AV klimatizace-Adam Vlček s.r.o.
Sokola Tůmy 1099/1
Ostrava-Hulváky
709 00
IČ:03730131, DIČ:CZ03730131
mob.:+420774553443

fax: +420555501972
e-mail: vlcek@avklimatizace.cz
web: www.avklimatizace.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 20. února 2016, pokud možno
e- mailem, na adresu: hurnikova@jistebnik.cz/

__________________________________________________________________________
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

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