JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
květen - červen 2016
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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
musím se hned na začátku, a to velmi rád, zmínit opět o našem
mysliveckém sdružení pod vedením pana Martina Sládečka. Naplánovali si
totiž brigádu na odstranění černých skládek. A jak naplánovali, tak také dne
16.4.2016 učinili. Bez zbytečných řečí odstraňovali z přírody to, co tam jiní
naši spoluobčané vyhodili naprosto bez uzardění. Mysleli si totiž, že pár
šestek ušetřili, ale bohužel se spletli. To co totiž musí obec zaplatit za
likvidaci takového odpadu, bude chybět např. na dětské hřiště, sportoviště,
cesty a mnoho jiných věcí, které bychom v obci chtěli mít. Myslivci provedli
celou tuto brigádu již po druhé a na přiloženém obrázku se sami podívejte,
co všechno našli v naší přírodě a nedaleko našich domovů.

V současné době se na odhalení černých skládek začínají používat
fotopasti. Doufám, že nám pomůžou s odhalováním našich bezohledných
spoluobčanů. O některých to již beztak víme, ale potřebujeme jim to
dokázat. Vesměs to jsou ti, kteří to mají za svým plotem vše „super“, ale
veřejný prostor a příroda – to jim nic neříká.
Vážení myslivci – vážím si Vaší obětavosti a ochoty. Děkuji.
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Vážení spoluobčané. Minulý měsíc proběhl závěrečný audit
hospodaření obce Jistebník za rok 2015, a to bez závad. Chtěl bych za to
poděkovat naší účetní Ivě Šelongové a celému finančnímu výboru tzn.
Libuši Korpasové, Lence Pavlíkové a Vlastimilu Vágnerovi.
Od počátku roku se započalo mimo běžných oprav a údržby s těmito
pracemi:
• V KD bylo opraveno vyhořelé osvětlení na pódiu včetně instalace nového
zapínání těchto světel a opraveno bylo rovněž osvětlení ve vinárně
• Byla provedena oprava plynových kotlů v kult. domě
• Již je hotova oprava kanalizace u kapličky
• V únoru si převzali naši hasiči plně vybavené vozidlo Mercedes Sprinter
jako náhradu za již vysloužilou Avii a obec vyměnila 10 let staré vozidlo
za novou Škodu Yeti
• Bylo také provedeno kácení nejnebezpečnějších stromů v obci a
náhradní výsadba bude provedena v nejbližší době.
A nyní co nás čeká:
• Ve spolupráci se Správou silnic se připravuje oprava kanalizace a
komunikace na začátku obce v zatáčce u domu pana Chlupsy. Je to
v současné době velmi nebezpečný úsek.
• Právě probíhá stavba chodníku od Dolního dvora po obchod Hruška téměř ¾ km. Chodník se také dokončí od kapličky po dům pana Války.
Chtěli bychom také opravit všechny sjezdy u starého asfaltového
chodníku.
• V KD dojde k výměně všech oken a dveří jelikož jsme od
Moravskoslezského kraje získali na tuto akci dotaci.
• Obec Jistebník získala od státu i další dotaci ve výši 3,6 mil. Kč na
výstavbu podporovaného bydlení pro seniory v naší obci. Přípravné
práce již byly zahájeny a stavba samotná proběhne ještě letos. Závěr
stavby včetně kolaudace musí být v březnu 2017. Poté může dojít
k předání bytů do užívání nájemníků.
Bude se jednat o 6 malometrážních bytů. Každý bude mít předsíň,
sociální zařízení a jeden větší pokoj s kuchyňským koutem – viz obrázek.
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Jedná se o byty hlavně pro naše starší spoluobčany, kteří už nestačí
udržovat svůj vlastní dům, ale chtějí v Jistebníku zůstat, protože zde mají
své rodiny, nebo přátele či známé a v cizím prostředí by byli osamoceni.
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Podmínky pro přidělení bytu budou následující:
Byty budou určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou
v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich čistý měsíční příjem
nepřesahuje cca 20 tis. Kč v případě jednočlenné domácnosti, nebo cca 27
tis. Kč v případě 2 členné domácnosti a jejich snížená soběstačnost je
způsobená:
a) věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více nebo
b) zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.
Oznamuji tedy všem našim seniorům či jiným potřebným občanům,
že dnem 16. května 2016 začne obecní úřad Jistebník přijímat žádosti na
umístění do těchto nových 6-ti bytů. Vznikne tak pořadník, který využije
rada obce při přidělování bytů v březnu až květnu 2017.
Přeji Vám všem krásné jarní dny.
Josef Voral, starosta obce

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

7. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 21. 3. 2016.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
prodej pozemků parc. č. st. 442 o výměře 863 m2 a parc. č. st. 300/1 o
výměře 600 m2 v kat. území Jistebník, Jednotě, Spotřební družstvo
v Hodoníně, Národní třída 13, 695 34 Hodonín, za cenu dle znaleckého
posudku;
bere na vědomí
zápisy o provedených kontrolách hospodaření ZŠ TGM Jistebník a MŠ
Jistebník za rok 2015 ze dne 2.3.2016;
informace starosty obce;
neschvaluje
návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu obce Jistebník;
pověřuje
RO prodejem speciálního automobilu AVIA DVS 12 A30 – termín do
8.4.2016. V případě, že se nenajde kupec, zajistí RO ekologickou
likvidaci.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

OVOV
Víte, co znamená tato zkratka? Odznak všestrannosti olympijského
vítěze – sportovní soutěž, která má společné rysy se soutěží Olympijský
víceboj, které se naše škola již několik let účastní. Obě soutěže pořádá
společnost Sazka, jejími garanty jsou různí sportovci z řad našich
olympioniků a jsou zaměřeny na velkou skupinu dětí.
Soutěže OVOV se konala 18. 4. v Odrách a naši školu reprezentovali
z 6. třídy – Eliška Štandlová a Štěpán Kříbek, ze 7. třídy Lukáš Chytil,
Jaroslav Honěk, Tereza Dedková, Ondřej Stiler, Nikolas Klein a Natálie a
Tomáš Fialovi. Soutěže se účastnilo přes 200 závodníků, byli rozděleni na
děvčata a chlapce a dále podle roku narození. Plnili řadu disciplín, např.
kliky po dobu 2 minut, trojskok, skoky přes švihadlo po dobu 2 minut, hod
medicinbalem přes hlavu, běh na 1000 m a driblování míčem na košíkovou.
Jejich výkony byly bodovány podle atletických bodovacích tabulek.
Soutěž byla náročná časově, fyzicky i psychicky, a proto jsme měli
velikou radost z 1. místa Ondry Stilera a 3. místa Nikolase Kleina. Oba
dostali diplomy a medaile. I ostatní závodníci si vedli skvěle. Děkujeme jim
za reprezentaci školy a doufáme, že se této soutěže příští rok zúčastní ještě
větší počet žáků.
Diplomy a medaile vítězům předala naše olympionička, atletka (skok
do výšky a trojskok) Šárka Kašpárková, která s námi strávila celý den a na
památku se s námi i vyfotila.
Mgr. Naděžda Richtárová
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Recitační soutěž
Dne 16. 3. se výherci školní
recitační soutěže vydali do Bílovce,
kde se konalo okrskové kolo.
Možná si říkáte, kdo všechno tam
jel a kdo se zúčastnil. Dovolte mi,
vám
to
připomenout.
Do
okrskového kola postoupili tito
žáci: Adéla Kratochvílová, Vojtěch
Stiler a Ondřej Štolfa (1. kategorie),
Monika Štábová, Matyáš Klepek a
Linda Hudcová (2. kategorie),
Lukáš Chytil a Eliška Štandlová
(3. kategorie) a Natálie Dobešová a
Alice Ondovčáková (4. kategorie).
Všichni
jsme
se
plni
odhodlání vydali na autobusovou
zastávku, kde nás doprovázely
paní učitelka Lenka Kurečková a
Svatava Dreslerová. Cestou jsme si
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všichni povídali a opakovali básničky. Nervozita na nás ještě nedolehla, a
tak jsme si užívali cestu.
Po příjezdu jsme šli ke škole, kde jsme byli všichni rozděleni do čtyř
tříd podle kategorií. Sice jsme už byli trochu nervózní, ale všichni jsme se
moc snažili, abychom vyhráli, a právě my mohli reprezentovat naši
školu.
Když jsme dorecitovali, sešli jsme se všichni na chodbě. Jedna paní
učitelka obdivovala našeho recitátora, a to Ondřeje Štolfu, který se tímto
okamžikem stal naším modelem školy. Pak jsme si sdělili naše výsledky.
Vyhrála jsem já, Alice Ondovčáková, a to první místo. Ostatní se bohužel
neumístili, ale to ovšem nevadilo, hlavní bylo se zúčastnit a užít si srandu.
Naši mladší kamarádi byli sice trochu přepadlí, ale náladu jim zvedl
bufet na vlakovém nádraží. Po pár zákuscích nás paní učitelka Dreslerová
opustila a my se vydali na vlak do Studénky, odkud jsme jeli do Jistebníku.
Ve vlaku byla velká legrace, všichni se bavili a užívali si cestu. Na vlakovém
nádraží v Jistebníku jsme se rozešli a šťastně jsme se vraceli domů.
Alice Ondovčáková, 8. ročník
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Coolinaření s Albertem
Ve středu 30. 3. 2016 žáci 1. – 5. třídy se zúčastnili jednodenního
projektového dne zaměřeného na zdravou svačinku s názvem Coolinaření
s Albertem.
Seznámili se s potravinovou pyramidou a s tím, jak je důležitá zdravá
strava. Vyvrcholením byla výroba vlastní zdravé svačinky ve školní jídelně.
Vyráběly je tříčlenné heterogenní týmy. Fotky s nejzdařilejšími pokrmy
s výstižnými názvy budou poslány do soutěže, které pořádá Albert.
Mgr. Eva Smolanová
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Den otevřených dveří
Základní škola T. G. Masaryka
Jistebník ve spolupráci se Spolkem
rodičů a přátel školy pořádá dne
27. 5. 2016 od 15.00 hodin
Den otevřených dveří v základní
škole spojený s dětským dnem.
V úvodním programu vystoupí žáci ZŠ a ZUŠ Studénka, poté
budou v jednotlivých třídách a
tělocvičně připraveny tvořivé dílny,
kvízy, rébusy, hry a zajímavé
soutěže inspirované dobou Karla
IV., jehož výročí, 700 let od jeho
narození, si v letošním roce
připomínáme.
Ve školní zahradě si budou
moci žáci i rodiče vyzkoušet střelbu z luku, vzduchovky a ověřit si své
znalosti z přírodopisu. Na malém hřišti u školy a v jeho okolí pak otestují
svou obratnost při chůzi na chůdách,
jízdě na koloběžce a šikovnost a přesnost
na lanových atrakcích.
Akce bude zakončena táborovým
ohněm. Bohaté občerstvení zajištěno.
V pátek od 15.00 hodin bude zakázán
průjezd aut kolem školy z důvodu
zajištění bezpečnosti dětí.
Děkuji Vám za pochopení.
Mgr. Šárka Storzerová
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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.
V Jistebníku se toto poděkování uskutečnilo
v sobotu 7. května v sále kulturního domu a
v programu s přáním vystoupily děti MŠ
Jistebník a žáci ZŠ TGM Jistebník. K slavnostní
náladě přispěla krásnými písničkami také
dechová hudba Jistebnická 13.
Všem
maminkám,
babičkám
i
prababičkám k jejich svátku přejeme pevné
zdraví a hodně šťastných chvil v kruhu svých
nejbližších.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci květnu a červnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Silvia
Prokopová
85 let
Libuše
Konečná
75 let
Miroslava Havelková
70 let
Marta
Ogieglová
70 let
*
*
*
*
Ilona
Foltová
85 let
Libuše
Korpasová
75 let
František Hellebrand
75 let
Klementína Hasalová
75 let
Jaroslav
Hanzalík
75 let
Olga
Staňková
75 let
Ludvík
Graja
75 let
Miroslav Vavroš
70 let
Zdeněk
Fluksa
60 let
Ladislav
Belák
60 let VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda /

21. 5. 2016 – termín konání 6. ročníku
Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu

-

- 3, 6 km - běh Galerijní ulicí
- 11, 070 km - čtvrtmaraton
- 21, 097 km - půlmaraton
- 42, 195 km - maraton
dětská olympiáda (10.00hod) s následným zábavným programem
večerní afterparty, turnaj v šipkách

PROGRAM
Místo: sportovní areál TJ Jistebník
• 10.00 zahájení dětské olympiády
• 12.45 ukončení soutěží dětské olympiády
• 13.00 start maratonu
• 13.00 start půlmaratonu
• 13.15 start 3,6 km (doběh 13.30)
• 13.30 start čtvrtmaratonu
• 14.10 vyhlášení výsledků dětské olympiády a běhu na 3,6 km
• vyhlášení výsledků čtvrtmaratonu, půlmaratonu a maratonu bude
probíhat průběžně po doběhu a zpracování výsledků dle jednotlivých
závodů
• 14.30 zahájení doprovodného programu pro děti (některé atrakce,
např. mobilní lezecká stěna, budou celodenní)
• 20.00 večerní afterpárty, turnaj v šipkách, prezentace vybrané
sportovní expedice či výkonu
Komentáře k uskutečněným a plánovaným akcím naleznete na našem
webu: www.jistebnikvpohybu.cz
Veškeré náměty, připomínky, názory či nabídky ke spolupráci pište na :
martin.otto@seznam.cz
12

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA 2016
/Mgr. Jiřina Matějová/
13. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska v obci Jistebník
se uskuteční v sobotu 4. června 2016.

Program:
- náves Jistebnických zpěváčků od 14:30 hod. – koncert dechové hudby
Jistebnické 13.
- sál kulturního domu - koncert pěveckých souborů od 15:00 hodin:
• Dětský folklorní soubor Valášek z Kozlovic
• Dětský pěvecký sbor Sluníčko při ZŠ Hlučín-Rovniny
• Svatomichaelský smíšený pěvecký sbor Řepiště
• Ostravský smíšený sbor
- vestibul kulturního domu - výstavy:
• Hudební nástroje lidové i umělecké
• František Lýsek + Jistebničtí zpěváčci + Festival
• Fotografie z Poodří v prostorách Galerijní ulice
Srdečně zveme všechny příznivce na již 13. ročník
Podrobnější informace na: www.festival-poodri.cz

festivalu.

Vážení spoluobčané,
Obracíme se na vás s prosbou o pomoc.
Rádi bychom uspořádali výstavku hudebních nástrojů z minulosti. Měl by
to být hudební nástroj z domácího prostředí. Pokud byste objevili
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pozůstatky z minulých let, tj. hudební nástroj, který jste používali
k obveselení v rodinném kruhu, přineste nám jej. Podělte se s námi o
zážitek.
Výstavku bychom rádi připravili u příležitosti 13. ročníku festivalu
Poodří Františka Lýska, který se bude konat v sobotu 4. června 2016 v KD
Jistebník. Výběr nástrojů se uskuteční poslední týden měsíce května i
v týdnu před 4. 6. , těsně před termínem výstavy. Buď na OÚ nebo u paní
Jiřiny Matějové, Jistebník č.p. 290, vedle fotbalového hřiště.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.
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25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ /Radim Jarošek/
O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a
jinak…
V předchozí části našeho seriálu jsme se
věnovali všelijakým označníkům, se kterými se
můžeme setkat v Poodří. Poměrně vysoký počet
jejich různých druhů svědčí o tom, že příroda
Poodří požívá legislativně dosti významného
statusu nejen na národní ale i evropské úrovni
(evropsky významná lokalita).
Na jednom setkání před časem jsem dostal zajímavou otázku: Co
vlastně přináší ochrana přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá?
Dovolte odpovědět možná poněkud nezvykle – lapidárně řečeno v prvé
řadě nejde ani tak o ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, je zajisté
zapotřebí chránit přírodu před ničením a poškozováním, především je
nutné být aktivními spolutvůrci a hospodáři, či lépe správci. Lidé jimi byli
přece odedávna, Poodří je do značné míry artefaktem, kulturní krajinou. Jak
budou lidé přistupovat ke krajině, taková bude. Jde tedy v prvé řadě o vztah
lidí k ní. A nejvíce ze všeho jde o vztah místních obyvatel. A ještě druhý
důležitý dodatek či upřesnění – své krajině. To je možná to nejpodstatnější
– vzít si ji za svou, vnímat její krásu a přírodní jedinečnost…
Existuje něco jako slepota všedního dne, nevidíme věci kolem sebe,
respektive neceníme si jich, jsou každodenností. Pracovníci státní ochrany
přírody určitě nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na tom, jaké je a bude
Poodří. A ani by to nebylo správné. Jejich role by měla být – mimo jiné –
v tom ukazovat, že Poodří je kout naší vlasti, který má u nás ojedinělou
hodnotu. Schválně používám slovo hodnotu nikoliv cenu, neboť to je spíše
ekonomický výraz a louka není zdaleka jen cena parcely. Vždyť jakou cenou
vyjádřit vzpomínku na procházky do luk nebo radost z pohledu na barvy a
tvary lučních květin…
Jednou z mnoha cest, které mohou přispět ke snížení oné všední
slepoty, jsou i ty nezáživně strohé cedule a další pak třeba tyto texty ve
zpravodaji. ☺
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí období v roce, ale
hasičům v tuto dobu často přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé
si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na
loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů a pouštějí se do
vypalování suchého trávního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen
porušují zákon, ale rovněž 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. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště
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připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou, resp. 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 neustálým 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 nebo 150,
případně elektronickým formulářem, který občané, právnické osoby a
podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičského
záchranného 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 se měl chovat 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.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU

/redakční rada/

15. 5. - Loutkové divadélko – KD – v 15.00 hodin „Jak se Honza učil
anglicky“
21. 5. - VH – půlmaraton, čtvrtmaraton, maraton a dětská sportovní
olympiáda – hřiště TJ Jistebník (CHKO Poodří)
27. 5. - Den otevřených dveří a dětský den - ZŠ TGM Jistebník a okolí –
od 15 hodin
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4. 6. - 13. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska
– náves Jistebnických zpěváčků a KD - od 14.30 hod.
12. 6. - Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním sportu – hřiště TJ
12. 6. - Loutkové divadélko – KD – v 15.00 hodin – O zlé čarodějnici
18. 6. - Vítání občánků - 10:00 hod. - obřadní síň obecního úřadu
18. 6. - Setkání s jubilanty - 11:00 hodin – obřadní síň obecního úřadu
26. 6. - Jistebnická pouť – náves Jistebnických zpěváčků

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Majitelka psů daruje do dobrých rukou čtyři štěňata černých
hladkosrstých kříženců středního vzrůstu (3 pejsci, 1 fenka).
Zájemci mohou volat na tel. č. 603 385 972
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A CO NA KONEC . . .
* 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 17. června.

* 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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