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INFORMACE STAROSTY

/Josef Voral/

z 8. zasedání zastupitelstva obce - 27.6.2016
Investice:
- ZŠ TGM požádala RO o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků. Stanovený
počet dle zákona je 136. V novém školním roce jich bude jen 122. To bude
znamenat dofinancování mzdových nákladů ve výši cca 300 tis.Kč;
- MŠ žádá o zafinancování vybavení pro MŠ (nová lehátka, nábytek, koberec,
myčka atd.) v ceně cca 130 tis.Kč;
- V současné době se dokončují práce na poslední etapě chodníků v obci – od
obchodu Hruška po Dolní dvůr;
- V KD bude v nejbližší době zahájena výměny všech oken a dveří;
- Byla provedena dosadba akátové aleje, ale mezitím došlo k dalšímu
poškození stromů po povichru při kterém museli zasahovat i naši hasiči
včetně profesionálů z Bílovce;
- Připravuje se oprava kanalizace u kapličky a v zatáčce u domu pana Chlupsy.
Proběhne schůzka přímo na místě se SÚS NJ a PČR NJ (tato již proběhla).
- Připravujeme také další opravy komunikací a starého asfaltového chodníku
v obci.
Dotace:
Byly podány žádosti o dotace na
- na Podporované bydlení jsme získali dotaci 3,6 mil. Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj (dot. cca 4 mil.Kč)
- rekonstrukce hasičské zbrojnice – žádost byla zamítnuta
- náhradní výsadbu a dosadbu akátové aleje – zamítnuto
- Víceúčelovou sportovní plochu u ZŠ TGM – zamítnuto
- dokončení rekonstrukce kulturního domu – tj. výměna všech oken a dveří.
Tuto akci podpořil
Moravskoslezský kraj jako náš
partner dotací ve výši 300 tis.Kč.

Informace o činnosti SMS ČR
- SMS se snaží prosadit zachování pošt v obcích.
- Odpověď na otázku evidence tržeb
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Různé:
- Byl proveden průzkum průjezdu vozidel obcí Jistebník, což budeme
dokládat k žádostem o dotace na další chodníky – průměr vozidel za den je
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- Připomínky k novému jízdnímu řádu ČD posílat nejlépe písemně do
10.7.2016
- Závěry kongresu starostů a primátorů MSK (Bohumín)
- Náklady na likvidaci černých skládek v obci byly téměř 55 tis.Kč
Děkuji za pozornost

Josef VORAL, Váš starosta

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

8. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 27. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání:
schvaluje
Závěrečný účet obce Jistebník za rok 2015 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jistebník za rok 2015 provedeného
odborem podpory korporátního řízení a kontroly KÚ MSK č.j. MSK
39179/2016, s výsledkem bez výhrad;
roční účetní závěrku Obce Jistebník za rok 2015;
na základě ust. § 76 odst. 5 písm. e), § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Jistebník;
přijetí úvěru od ČS a.s. ve výši 3 mil. Kč na výstavbu bytového domu
podporovaného bydlení v Jistebníku a dokončení rekonstrukce kulturního
domu;
prodej pozemku parc. č. 1378/6 o výměře 119 m2 – ost. plocha, ost.
komunikace, v k. ú. Jistebník, panu Oldřichu Helisovi, bytem Jistebník č.p.
406, za cenu 50,- Kč/m2 + ostatní přímé náklady spojené s prodejem;
pořízení vybavení pro MŠ Jistebník (lehátka, nábytek, koberec, myčka,
apod.) v ceně cca 130 tis. Kč;
doporučuje
RO povolit ZŠ TGM Jistebník, p. o. výjimku z nejnižšího počtu žáků;
bere na vědomí
informace starosty obce.

3

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Zlatuš Čiberová, učitelka/
Školní rok v mateřské škole se uchýlil ke konci. Pro nové děti to byl rok
seznamování, pro nastávající školáky zase rok přípravy na vstup do 1. třídy.
Děti se zúčastnily spousty akcí kulturních, vzdělávacích i volnočasových.
Navštívili jsme kino v Klimkovicích, divadlo loutek v Ostravě, svět techniky
v dolní oblasti Vítkovic, za tradicemi Vánoc a Velikonoc jsme si zajeli na zámek
Lešná u Valašského Meziříčí, pozvání jsme přijali i do ZHS v Ostravě Zábřehu. V
Bílovci děti navštívily koncert v ZUŠ.
Ze sportovních aktivit uveďme účast na plaveckém výcviku, který se
odehrával v krytém
bazénu Žabička ve
Fryčovicích, zacvičili
jsme
si
s rodiči
v tělocvičně ZŠ, kde
také
probíhal
kroužek gymnastiky
a v měsíci červnu
jsme uspořádali na
školní
zahradě
Sportovní
den
s rodiči.
Zúčastňovali jsme se i veřejných vystoupení – Vítání občánků, připravili
jsme program při rozsvěcení vánočního stromu a dětského karnevalu
v kulturním domě, připravovali jsme v MŠ pro naše nejbližší různá setkání
/vánoční, ke Dni maminek/, proběhly tvůrčí dílničky. Oslavili jsme Den dětí a jeli
jsme na výlet – na Starý Jičín a vláčkem do Štramberku. Během roku mohly děti
navštěvovat v MŠ kroužek angličtiny a keramiky.
Poslední akcí, na kterou jsme se moc těšili, bylo „Rozloučení
s předškoláky“ s programem „Princezny na vdávání“ /sehrály děti, které byly
pasovány na školáky/, proběhl táborák. Předškoláci měli možnost přespat v MŠ
a užili si svou školku i v noci, bez rodičů.
Akcí byla spousta a ani jsme se nenadáli a je konec školního roku.
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali za spolupráci všem rodičům
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našich dětí, zaměstnancům Obce a děkujeme i za sponzorské dary, které byly
MŠ věnovány.

Přejeme hezké prázdniny a těšíme se na setkání v novém školním roce,
který nás po prázdninách čeká.
Děti a kolektiv MŠ
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Den otevřených dveří a Dětský den
V pátek 27. 5. 2016 proběhl v základní škole Den otevřených dveří a
na školním hřišti Dětský den. Ve škole byly pro návštěvníky připraveny zajímavé
dílny, které byly inspirovány dobou a životem Karla IV.
Všichni přítomní si mohli ověřit, jak jsou na tom se znalostmi o životě
a tvorbě otce vlasti, mohli si vyzkoušet psaní husím brkem, vyrobit si královskou
korunu či pečeť. Ve třídách byly připraveny ukázky stolování, architektury,
módy a středověké biologie. Program byl doprovázen vystoupením žáků
a učitelů ZUŠ ve Studénce.

Na hřišti byla hlavně pro děti připravena stanoviště na procvičení
zdatnosti, obratnosti a přesnosti, kterou si děti vyzkoušely při střelbě lukem.
Dětský den byl ukončen táborovým ohněm a opékáním párků. Jsme rádi,
že naši školu navštívili bývalí absolventi, rodiče současných žáků a žáci, kteří
budou do naší školy docházet od školního roku 2016/2017.
Sponzory pátečního odpoledne byli Obecní úřad Jistebník, Spolek rodičů
a přátel školy a pan Petr Matěj Restaurace Oáza. Poděkování patří našim
sponzorům i dobrovolníkům z řad rodičů, a to Kamilu Buchtovi, Radimu
Raškovi, Jiřímu a Martině Šidíkovým, Martinu Zajícovi a Adamu Vlčkovi.
Mgr. Šárka Storzerová
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Dopravní soutěž v Odrách
Po loňském méně úspěšném roce jsme letos vyhráli okrskové a okresní
kolo v mladší kategorii. Podařilo se to družstvu ve složení: Lucie Zegzulková,
Kateřina Buchová, Denis Willert a Matyáš Klepek. Výhra je pro nás o to
cennější, neboť jsme porazili dvě družstva z Oder, která mají výhodu trénovat
na místním dopravním hřišti. Už asi víte, že soutěž spočívá ve vyřešení
dopravních testů, jízdě zručností přes překážky a jízdě na dopravním hřišti.
Soutěžící musí také ukázat své znalosti a dovednosti ve zdravotní přípravě.
Za výhru jsme dostali
diplomy a pěkné
ceny, ale největší
radost jsme měli
z jízdy v elektromobilu, kterou jsme si
všichni vyzkoušeli. Je
to opravdu pěkný
zážitek.
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26. a 27. 5. 2016 následně proběhlo krajské kolo ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Soutěž se odehrála v krásném kempu za pěkného počasí, takže i
když jsme obsadili předposlední páté místo, přijeli jsme velice spokojeni, z
krásného prostředí a přátelské atmosféry mezi soutěžícími. Slíbili jsme si, že
příští školní rok budeme zase pilně trénovat.
Mgr. Naděžda Richtárová
Ukončení projektu Setkávání

Ve středu 1. 6. 2016 proběhla závěrečná část projektu Setkávání
pod názvem Indiánská stezka.
Děti si s pomocí rodičů ve třídě vyrobily čelenky, nacvičily indiánský
pokřik a šly sportovat do tělocvičny. Po splnění jednotlivých úkolů nasbíraly
barevná pírka, ze kterých si vyrobily indiánskou čelenku. Děti měly za úkol
poskládat rozstříhané obrázky z pohádky, podle obrázků určit jejich názvy,
poskládat kostky, hodit míčkem na plechovky, s hokejkou a míčkem
prokličkovat mezi kuželkami, navléknout korálky na provázek a roztřídit
geometrické tvary. Ve třídě pak děti obdržely účastnické listy a sladkosti.
Zhodnocení celého projektu se pak s rodiči a dětmi rozloučily paní učitelky,
které projekt připravily - Mgr. Iva Součková a Mgr. Eva Smolanová.
Mgr. Šárka Storzerová
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VH - PŮLMARATON 2016 /Martin Otto, hl.pořadatel/
Datum konání: 21.5. 2016
Vyhodnocení 6. ročníku Jistebnického VH-půlmaratonu 2016
Celkově se akce vydařila. Vyšlo počasí a to bylo základem
úspěchu. Letos se opět projevil rostoucí zájem veřejnosti o naši akci. Zhruba o
čtvrtinu, na číslo 250, se oproti roku 2015 zvýšil celkový počet startujících ve
všech čtyřech závodech. Velmi potěšil rovněž rostoucí počet dětí, které se
zúčastnily dětské olympiády – jednalo se celkem o 70 dětí. Některé z nich
rovněž jako bonus běžely nejkratší závod Galerijní ulicí na 3,6 km.
Velké poděkování si zaslouží tým pořadatelů, jehož počet se včetně
účasti Hasičů Jistebník ustálil na hranici cca 100 dobrovolníků. Hlavními
tahouny byly rodiny Otiskova, Kučerova, Zajícova, Schestagova, Honova,
Ramíkova... Bez Vás by to nešlo!!!
Děkujeme rovněž Petru Hanákovi za bezplatné zapůjčení dvou terénních
čtyřkolek v rámci odpoledního dětského doprovodného programu.
Akce se konala rovněž díky vstřícnosti vedení TJ Jistebník. Děkujeme a
těšíme se na další spolupráci!!!
Jako velké pozitivum vnímáme dlouhodobý zájem o spolupráci a finanční
podporu ze strany firem ISMM, Auto Heller, AV Klimatizace, Tenzona, Chov
ryb Jistebník, STONSTAV. Za finanční podporu také velmi děkujeme všem
občanům Jistebníku a živnostníkům, kteří svými dary rovněž zajistili zdařilý
průběh letošní akce. Zvláštní poděkování patří Ing. Liboru Zegzulkovi za
poskytnutí daru ve výši 7.500 Kč, který nám nakonec pomohl vyřešit níže
zmíněný problém.
Rovněž musíme poděkovat Obci Jistebník za úhradu faktury ve výši 5.400
kč za účast Záchranného týmu Červeného kříže, který nejen bděl nad zdravím
závodníků, ale po celou dobu se věnoval ukázkám metod ošetření zranění a
základům poskytnutí první pomoci.
Z důvodu vystoupení Obce Jistebník ze svazku obcí Poodří, jsme však jako
obec oproti loňskému roku ztratili možnost využít zvýhodněné ceny za
pronájem velkokapacitního stanu, bez kterého si už konání naší akce
nedovedeme představit. Museli jsme místo loňských 2.500 Kč zaplatit 10.000
Kč... Domníváme se, že když se z obecního rozpočtu ušetřilo cca 50.000 Kč za
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pravidelné roční platby do pokladny spolku Poodří, mohlo se najít těch 7.500 Kč
na doplacení stanu a tato částka se nemusela stát předmětem diskuze o
podpoře či nepodpoře Obce Jistebník směrem k naší akci. To není jen názor
můj, ale vyslovilo ho více spoluobčanů. Věříme, že se tato situace v příštím roce
podaří vyřešit. Jistebnický půlmaraton mj. propaguje naši vesnici už ne pouze
v České republice, ale také v zahraničí.
Výsledkové listiny a fotogalerii naleznete na www.vh-pulmaraton.cz
Příští, již 7. ročník, se bude konat 20. 5. 2017

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

.

/Mgr.Jiřina Matějová/
Střípky a postřehy z 13. ročníku FPFL 2016
Jistebník, sobota odpoledne 4. 6. 2016. V jednu hodinu po poledni
přijíždějí autobusy s pozvanými soubory, vzorně se staví na plochu parkoviště
na návsi Jistebnických zpěváčků. Soubory vystoupí na 13. ročníku festivalu
Poodří Františka Lýska 2016. Ještě chtějí mít co nejdříve za sebou zvukovou
zkoušku v sále kulturního domu. Chtějí být dobře připraveni, proto ještě
generálka před hlavním programem. Střídají se na jevišti po 20 minutách.
Hlavní program v sále začíná v 15 hodin. Vlastní zahájení s fanfárou,
položením kytice k pomníku sbormistru Františku Lýskovi a sousoší - jakoby
zpívajícím Jistebnickým zpěváčkům - se bude konat dříve, asi ve 14. 30 hodin.
Skutečně, po 14. hodině ladí hudebníci z Jistebnické 13 dechové nástroje, aby
zvuky dechové hudby přilákaly posluchače. Přicházejí první hosté. Letos nám
budou chybět zástupci rodiny Lýskovy, dcera F. Lýska paní Květuše Lepilová,
předává zrovna ve stejném termínu ceny Františka Lýska na Jihlavském
festivalu dětských souborů. Ani její bratr, Lumír Lýsek, se neobjeví. Tito dva se
každoročně festivalu v Jistebníku účastní. Letos, po třinácté, to tak nebude.
Těšíme se na další ročníky s nimi. Nevidíme ani starostu obce Jistebníka či Staré
Vsi nad Ondřejnicí, mají neodkladné záležitosti. Pro rekonvalescenci není
přítomen ani pan Miroslav Rybička, akademický sochař, autor všech
sochařských prací, ale jistě na akci z blízkého domova myslí.
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Za to zástupci pořádaných obcí však jsou mezi námi a rádi je vítáme.
Přicházejí další, převážně skalní hosté z Jistebníku: 97 letá paní Šimíková,
nejstarší občanka Jistebníku, si nenechá ujít tuto slavnostní akci, 84 letý
Jaroslav Král z Polanky, muzikant, sbormistr, sběratel lidového folkloru. Mezi
pravidelné hosty patří manželé Marie a Libor Lýskovi z Proskovic. Manželé
Alena a Jan Lipinovi, dlouholetí festivaloví spolupracovníci. A další. Marně
vyhlížíme původní zpěvačky ze souboru Jistebničtí zpěváčci/ 1930- 1939/. Jsou
to paní Marie Richterová-Blahetová /93 letá/ z Krásného Pole, proslulá sólovým
dětským zpěvem v přímém natáčení v Ostravském rozhlase, a to písní Už mne
koně vyvádějí. Paní Marie Kučerová /92 letá/ z Košatky, paní Dagmar Foltová
/90 letá/ ze Staré Vsi n. O. Pro nemoc a stáří již nepřijdou mezi nás. Rádi na ně
zavzpomínáme a určitě je navštívíme.
Zazní festivalová fanfára dvou hudebníků na křídlovku. K pomníku, bustě
F. Lýska a Jistebnických zpěváčků, přichází s kyticí paní Marie Matějová,
současná festivalová ředitelka, s Karin Schestagovou, místní organizátorkou.
Zazní lidová píseň v podání dětského pěveckého sboru Sluníčko z Hlučína.
Důstojné zahájení festivalu proběhlo. Za krásného slunného počasí se můžeme
radovat z koncertu Jistebnické 13 venku před kulturním domem. 15. hodina
nás zve do útrob prostorného, vzdušného a moderního KD.
V prostorách vestibulu i v přísálí jsou výstavy. Jednak vzpomínka na
velkou osobnost Františla Lýska, sbormistra Jistebnických zpěváčků. Rovněž na
Jistebnické zpěváčky z dobových fotografií. Můžeme sledovat průběh festivalu
na fotografiích z akcí v Proskovicích dne 22. + 23. 4. 2016, ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí 13. +14. 5. 2016, i doprovodných akcí. V sobotu 16. dubna proběhl
již po sedmé pochod Krajem Jistebnických zpěváčků. Letos veselá parta starších
i školou povinných si počasí i průběh pochodu pochvalovali.
Druhá výstava byla věnována lidovým nástrojům vyrobených panem
Antonem Kamenským, občanem Jistebníka. Vystavovaly se jeho píšťaly
osmiotvorové, zapůjčil i vlastní, vyrobenou fujaru. Pan Ladislav Mariaš přidal
dechové nástroje, kromě jiných např. archivní fagot, i trubku jazzovou. Paní
Marie Starečková-Ryplová svou harmoniku z dětství – Heligonku, stáří několik
desítek let. Ze sesbíraných dokumentů pana Kamenkého jsme mohli vystavit
originální fotografie jistebnického mladého sedláka v kroji, mladého děvčete ze
sousední Studénky v kroji. I kroj dvou žen, mladého děvčete i vdané paní, ze
sousední vsi Polanka. Všem to velmi slušelo. Výstavu doplnily výtvarné práce
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žáků ZŠ TGM Jistebník. Celý prostor v KD je doplněn velkoformátovými
fotografiemi pana Jana Lipiny. Krásné záběry z okolí obce, rybníky apod. Též
zvětšeniny původních fotografií ze života obce v minulosti: hasiči, dechovka,
ochotnické divadlo, a další. V Galerijní ulici pak velkoformátové fotografie ze
života festivalu Poodří Františka Lýska z různých ročníků. Stálá výstava
z původních fotografií Jistebnických zpěváčků je umístěna od školního roku
2015/2016 v budově ZŠ T. G. Masaryka Jistebník.
Na jevišti nás vítá staronový festivalový konferenciér, staronový proto, že
již prodělal křest ohněm při moderování na festivalovém programu
v Proskovicích, v dubnu tohoto roku. Je to nový člen Programové festivalové
rady pan Zdeněk Ševčík z Ostravy, který se svou kolegyní paní Lenkou
Velikovskou vedou několik dětských pěveckých sborů při KD Ostrava – Jih. Oba
svou mravenčí prací s dětmi posunují laťku, kterou nastavil sbormistr František
Lýsek. Dařilo se mu dobře. Svým klidným a kultivovaným projevem vedl celý
program. Prvním číslem programu bylo vystoupení Dětského folklorního
souboru Valášek z Kozlovic. Hlavní náplní Valášku je podporovat u dětí zájem o
lidovou píseň, zvyky a tradice. Lidovými písněmi, sólovými i skupinovými,
tanečky i vypravováními přiblížili posluchačům život na vesnici před léty.
Zpěváky i tanečníky doprovázela dětská cimbálová muzika. Tento soubor
potřeboval celou plochu jeviště, proto, aby se mohly sestavit praktikáble pro
sbory, stanovila proto se přestávka, tu mohli přítomní strávit prohlídkou výstav
a dokumentů.
Po přestávce nejdříve vystoupil Dětský pěvecký sbor Sluníčko z Hlučína Rovniny. Od počátku stojí v čele Mgr. Veronika Kadlecová. Soubor se představil
lidovými písněmi, písněmi Voskovce a Wericha, G. Gerschwina i zajímavými
písněmi. Jejich melodické, živé, rytmické a nápadité vystoupení posluchače
nadchlo. Sbor dospělých Svatomichaelský pěvecký sbor z Řepiště zazpíval písně
liturgické i světské, lidové i moderní úpravy či spirituály. Sbor řídí Mgr. Hana
Kukučková. Také sklidili velký potlesk. Vyvrcholením programu byl Ostravský
smíšený sbor, pod vedením doc. Jana Spisara. Sbor od svého založení v roce
1989 dosáhl výrazných úspěchů a vystupoval v mnoha zemích. Ve svém
repertoáru uvádějí světské i duchovní skladby všech hudebních slohů, skladby
starých mistrů i experimentální úpravy současných autorů, gospely a různé
úpravy lidových i uměleckých písní. Základ sboru tvoří nadšenci pro sborový
zpěv z ostravského regionu. Jejich výkon byl nadstardantní, libili se. Zbývá
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závěrečná píseň veselá z Jistebníku. Po první sloce se musely sbory loučit,
jelikož byl pokročilý čas na cestu domů.
Pro skupinu organizátorů ze tří obcí nastává čas hodnocení a kritiky.
Posezení s pohoštěním je připraveno v přísálí KD. Tradiční jistebnický kapr,
jistebnické koláčky a další občerstvení přišly k chuti po dlouhém programu.
Došlo i ke gratulaci oslavenkyně, bývalé ředitelce festivalu, paní Elišce
Krejčíčkové ke krásnému životnímu výročí /80 let/ a poděkování za dlouholeté
vedení festivalu. Poděkování patří všem organizátorům jednotlivých obcí.
Dobře se uvedla nová ředitelka FPFL, paní Marie Matějová, zároveň i starostka
městské části Ostrava Proskovice, festivalová ekonomka, paní Miroslava
Vidličková. Za Starou Ves n. O. pan Slavoj Palička, Věra Závidčáková a Milan
Sýkora, fotodokumentarista. Za Jistebník paní Jiřina Matějová, Karin
Schestagová, Věra Dreslerová, Alena Myšková, pan Jaromír Lubojacký,
dokumentarista. Všem se program festivalové části Jistebník líbil, při hodnocení
bylo řečeno: FPFL se chýlí ke konci, ať i příští ročník 2017 je bohatý na výborné
sbory a vnímavé posluchače. Organizátorům přejeme, ať mají šťastnou ruku ve
volbě souborů.
13. ročník FPFL se konal s finanční podporou Moravskoslezského kraje,
pořádajících obcí Jistebník, Proskovice, Stará Ves n. O.
Mediální partneři: Český rozhlas, Rádio Proglas, Poodří
Vřelé poděkování patří jistebnickým sponzorům:
SIVORA, NV-PRO PO, ISMM, Chov koní Jistebník, Chov ryb Jistebník, restaurace
Na Obci, Jistebnická stavební, Hudební nástroje Mariašovi, Řeznictví Patrik,
Aklimatizace, Ing. Jaromír Lubojacký.

JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda/

V prvním pololetí 2016 náš spolek Jistebník v pohybu z.s. zajišťoval tyto
sportovní akce:
lyžařský zájezd na Praděd
turnaj v badmintonu losovaných dvojic
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fungování sportovních kroužků pro děti v ZŠ Jistebník – míčové hry,
ping-pong, badminton, sebeobrana – v této aktivitě chceme pokračovat i
ve školním roce 2016/17, pokusíme se přilákat i žáky 2. stupně, kteří
zatím o tyto sportovní aktivity nejeví větší zájem. Máme signály, že by
měli zájem např. o volejbal
10 lekcí GYMNASTIKY ve školce – rovněž tuto záležitost opět chceme
podpořit
rádi jsme byli nápomocni Daniele Stilerové a Martinu Krutilovi v založení
jistebnického tenisového klubu
badminton a ping-pong pro zájemce z řad veřejnosti v tělocvičně ZŠ –
oproti podzimu 2015 došlo ke snížení zájmu o hru, na podzim se
pokusíme oba sporty oživit například formou pořádání pravidelných
turnajů, k dispozici již máme 3 ping-pongové stoly
Fotbalový den s Baníčky – fotbalový turnaj „přípravek“, uskutečněný ve
spolupráci s FC Baník Ostrava dne 23. 4. 2016. Do Jistebníku přijelo
celkem 9 fotbalových týmů, které odehrály zápasy systémem každý
s každým a to bez rozhodčích a zapisování výsledků, prostě jen pro radost
ze hry. Zpestřením bylo plnění 6 - ti disciplín fotbalové abecedy, kterého
se účastnili jak hráči jednotlivých týmů, tak příchozí jistebnické děti.
Dalším doplňkem byl penaltový turnaj maminek a hod oštěpem tatínků.
Tato akce se konala ve stejný den rovněž v Těrlicku a ve Viganticích,
rodišti Milana Baroše, a měla mezi účastníky pozitivní ohlas. Opakovat by
se měla 3. 9. 2016. Opět se mj. jednalo o mediální propagaci naší vesnice.
Více se o akci můžete dozvědět na www.banikbaniku.cz
Cyklovýlet do Horních Věstonic – téměř 30 jistebničanů jelo 12.-15. 5.
objevovat krásy Pálavy. Zde patří velké poděkování Martinu Krutilovi,
který zajišťoval ubytování ve fakt parádním Penzionu ČERIVA, patřícímu
rodinnému vinařství Červinka, a Jaroslavu Horníkovi za přípravu
cyklistického programu.
- 6. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu
v současnosti probíhá za účasti cca 30 zájemců 2. ročník Jistebnické
STONSTAV tenisové ligy, rovněž tuto akci zajištuje ve spolupráci
s Danielou Stilerovou Martin Krutil. Průběžné výsledky můžete sledovat
na našem webu www.jistebnikvpohybu.cz
-
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Přivítáme Vaše názory a náměty, jak oblast sportování v Jistebníku opět
posunout dále. Rovněž přivítáme jakoukoliv iniciativu směrem k vybudování
hřiště na volejbal u ZŠ Jistebník.
Zároveň přivítáme jakoukoliv finanční podporu ze strany občanů či firem.
Z těchto zdrojů budeme nadále investovat do nákupu sportovních pomůcek či
podpory konání různých sportovních aktivit, placení mzdy trenérům
sportovních kroužků apod. Za krátkou dobu existence našeho spolku jsme
zakoupili badmintonovou síť + sloupky, 2 ping-pongové stoly, boxovací pytel –
ten je bohužel zatím v tělocvičně ZŠ nevyužit, stany 3x3 a 6x3 m pro zázemí
organizátorů při konání sportovních akcí. Dosud pracujeme bez dotací jak ze
strany Kraje, tak Obce Jistebník. Věříme, že se to v budoucnu změní.
Přeji Vám fajn sportovní léto!!!

Poděkování Martinu Ottovi a celému „Jistebníku v pohybu“
Chtěla bych touto cestou poděkovat jménem rodičů za organizaci a
vedení sportovních kroužků pro naše děti během školního roku 2015/2016. Dík
patří také všem trenérům, kteří měli dostatek trpělivosti s neposednými dětmi
a kteří učí naše děti kladnému vztahu k pohybu. Myslím, že se jim to daří a
doufám, že ve svých aktivitách budou pokračovat i další školní rok. Naše
poděkování patří také vedení školy za poskytnutí prostor.
Marta Krausová

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Jaroslav
Král
85 let
Petr
Zajíc
70 let
Jelena
Starečková
70 let
Jiří
Vavrač
60 let
*
*
*
*
*
Marie
Hanzalíková
75 let
Josef
Chyla
75 let
Radomil
Kubatík
60 let
Alena
Münstrová
60 let
Zdeněk
Tragan
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
15

ZLATÁ SVATBA

.

Srdečně blahopřejeme manželům
Jiřině a Vladimíru Š T A N D L O U Ý M,
kteří si dne 23. července 2016 připomenou

50 let společného manželského života
ZLATOU SVATBU.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví,
pěknou životní pohodu a jen vše dobré.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Rostislav Straka/

Turnaj "O pohár starosty obce Jistebník"
Repríza loňského finále !!!
Již 16. ročník turnaje v malé kopané „O pohár starosty obce Jistebník“ se
konal v sobotu 9.7.2016 na jistebnickém fotbalovém hřišti. V posledních
ročnících zaznamenáváme velký zájem o účast v našem turnaji. Snad je to i tím,
že jsme známí futsalovou minulostí a každým rokem se bývalí hráči u nás sejdou
- jen namátkou - Myška, Koval, Hvolka ,Seidler. Kapacita turnaje je 24 družstev
a nelze ji už navyšovat. Proto je nám velice líto odmítat později přihlášená
družstva, protože kapacita je naplněna. Den před turnajem proběhlo
rozlosování družstev, které následující den pak bojovaly ve čtyřech skupinách.
Ve čtvrtfinále se střetly tyto týmy:
Švihorovy koně - FK Vratimov 2:1,
Sakrovec -Phoenix 2:1,
Bílé Vdovy - Šilheřovice 2:0,
Omezenci - Sebranka 0:2.
Semifinále dopadlo takto:
Švihorovy koně - Bílé Vdovy 2:1,
Sakrovec - Sebranka 1:2.
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V zápase o třetí místo porazil Sakrovec Bílé Vdovy až po penaltách,
protože v zápase branka nepadla.
Cenu útěchy (láhev) vyhrálo družstvo Edisonu.
Finále slibovalo velkou bitvu už jen proto, že obě družstva sestavil
futsalový gólman Pavel Myška. Po opatrném začátku začaly postupně padat
góly, ale pouze do branky družstva Sebranky, kterou hájil právě Pavel Myška.
Utkání nakonec skončilo 3:0 pro Švihorovy koně, které se zaslouženě staly
vítězem turnaje. Týmy byly odměněny poháry, šampaňským a finanční
odměnou.
Nejlepším gólmanem se stal Lukáš Malý (Bílé Vdovy), hráčem - Tomáš
Wojcik (Sakrovec) a střelcem Miroslav Ronec (Phoenix). Pro tyto jmenované
bylo mimo poháru připraveno také překvapení, a to vylovení si kapra z kádě
holýma rukama (tímto děkujeme firmě Chov ryb Jistebník). Během celého
turnaje nám přálo krásné počasí a jediné zranění při posledním zákroku si
vybral Pavel Myška (sádra na dva prsty).
Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Josefu Voralovi za záštitu
nad turnajem. Poděkování patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a
organizaci turnaje, také rozhodčím, kteří si odpískali svou porci utkání a
v neposlední řadě všem hráčům. Již dnes můžu slíbit, že příští rok se opět
sejdeme.

Finalisté - Švihorovy koně a Sebranka.
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Švihorovy koně - 1.místo.
Přípravné zápasy mužů
17.07.
NE 17:00 hod.
23.07.
SO 10:00 hod.
30.07.
SO 10:00 hod.
03.08.
ST
17:30 hod.
06.08.
SO 10:30 hod.

Jistebník
Jistebník
Ostrava-Jih
Olbramice
Jistebník

-

Brušperk
Dobratice
Jistebník
Jistebník
Stará Bělá

ROZPIS - PODZIM 1.B TŘÍDA sk.“D“
13.08.
SO 17:00 hod. Fulnek
Jistebník
21.08.
NE 17:00 hod. Jistebník
Kopřivnice
28.08.
NE 17:00 hod. Jeseník n. Odrou - Jistebník
04.09.
NE 16:30 hod. Jistebník
Kateřinice
10.09.
SO 16:00 hod. Ostravice Jistebník
18.09.
NE 16:00 hod. Jistebník
Starý Jičín
25.09.
NE 16:00 hod. Jistebník
Mořkov
02.10.
NE 15:30 hod. Spálov
Jistebník
09.10.
NE 15:00 hod. Jistebník
Odry
15.10.
SO 15:00 hod. Vlčovice
Jistebník
23.10.
NE 14:00 hod. Jistebník
Kozlovice
29.10.
SO 14:00 hod. Fryčovice Jistebník
06.11.
NE 14:00 hod. Jistebník
Tichá
Více informací, včetně rozpisů všech mužstev najdete na: www.tjjistebnik.cz.
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TJ Jistebník - Kulturní komise OÚ Jistebník - Expedita

Vážení přátelé a příznivci dobré
(převážně rockové) hudby!
Po
nedávných
třech
pražských
hudebních vrcholech (koncerty kapel AC/DC,
Black Sabbath a Iron Maiden) je tu - tentokrát
u nás v Jistebníku - připraven pro místní i
přespolní fanoušky jeden „miniaturní domácí
hudební kopeček“, a to akce s názvem :
PIDIFEST Jistebník – 2016,
která se uskuteční
v SOBOTU - 3.9.2016
na hřišti TJ JISTEBNÍK, od 17,30 hod.
Když jsme s tímto malým festivalem v roce 2007 poprvé začínali,
nenapadlo nás, že se akce v dalších letech uskuteční ještě vícekrát po sobě.
Věčná nepřízeň počasí ale zahnala prozatím poslední ročník PIDIFESTu před pár
lety pod střechu – do jistebnického Kulturního domu. Ale rockový festival přece
jen více patří „pod širé nebe“ - a tak se po krátké odmlce opět vracíme ven.
Letošního ročníku se zúčastní celkem šest kapel – tři ze severní a střední
Moravy a tři pražské :
- Reconquista
- The Chargers
- UpGreat!
- Parade Marche
- Vilém Čok + Bypass
- Maniac.
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Jedna
z nejvýraznějších
postav
dosavadních ročníků PIDIFESTu – Vilém Čok –
předvedl u nás v roce 2008 se svou skupinou
Bypass profesionální výkon a po koncertě
přidal i krátkou autogramiádu - fanoušci
odcházeli spokojeni.
Autogramiáda se předpokládá i letos.
Těšit se můžeme i na nové věci
pražských Parade Marche, kteří loni oslavili
koncertem v pražské Malostranské besedě
své 20. výročí založení kapely.
Trojici pražských zástupců doplní skupina Maniac – seskupení mladých
hudebníků zaměřených v prvopočátcích hlavně na punk, ale v posledním
období přidali do svých písní ještě více melodičnosti a rytmiky, takže budou
zajímaví hlavně pro mladší generaci.
No a „moravské zástupce“ je třeba přijít si poslechnout osobně. Trochu
neobvyklým stylem písní se u nás představí trio The Chargers (z kroměřížska).
Příjemný hlas zpěváka s čistou intonací a vynikající přesná rytmika zbývajících
dvou hráčů nezapře precizní muzikanty (všichni jsou absolventy konzervatoře).
Díky své písni s názvem „Tatra“ si vysloužili v loňském roce účast na
kopřivnickém TATRAFESTu.
Všichni pořadatelé této
akce, která se letos koná
pod festivalovým heslem
„Kdo neskáče, není Čok“,
Vás a všechny Vaše blízké
srdečně
zvou
do
fotbalového
areálu
v Jistebníku
–
se
závěrečnou poznámkou:
„Nenechte se odradit
počasím–pláštěnky
sebou“.
Mládež do 18 let a studenti mají snížené vstupné.
Za všechny pořadatele akce – Jiří Veselý st.
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Zdravé a bezpečné léto!
Opět jsou tu prázdniny a s nimi spousta volného času pro děti. A
aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích,
aby svým ratolestem (a také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat nejen
v přírodě, ale i doma. Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání ohně nejen na
„vyhrazeném tábořišti“:
- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větví),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů skal nebo
různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně čekají lákadla ve formě
lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může
dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů.
Rovněž před hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně
varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání v řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
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Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti
různé nástrahy.
Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí zápalky,
zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky.
Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče
nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! Rovněž dětem
připomínat, že při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče a dále
překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, žehlička, varná konvice
apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna, a že jsou uzavřeny všechny vodovodní
kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách,
kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti
na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat,
že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.

25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ /Radim Jarošek/
Po naučných stezkách
Jednou z možností, jak se projít krajinou Poodří a
zároveň se něco dozvědět o přírodě jsou naučné stezky.
Nabízíme dva tipy. Obě stezky jsou vedeny v nenáročném
terénu a za suššího počasí jsou přístupné celoročně.
Krajinou povodní
Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou formou přibližuje nejen
povodně, ale seznamuje příchozí i s přírodou v nivě Odry, kterou někdy i
vícekrát do roka opanuje vodní živel. Věnuje se také zajímavým živočichům,
Odře coby migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ dřeva, invazivním
druhům, péči o luční porosty, geologii a proměnám krajiny. Stejně jako obsah
tabulí je nápadité i jejich vlastní provedení. U Jeseníku nad Odrou stezka začíná
na lávce přes Odru u rybníka (GPS: 49.6211778N, 17.9134442E), u Bernartic
nad Odrou je možné se na ni napojit poblíž mostu přes řeku. Stezka pak
pokračuje dále souběžně se žlutou turistickou značkou směrem na Suchdol nad
Odrou. Poslední, deváté zastavení se nachází asi 400 m od železničního nádraží
(GPS: 49.6397208N, 17.9438247E).
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Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou

Kotvice
Staronová naučná stezka nese podtitul „Putování krajinou proměn“ a prochází
přírodní rezervací Kotvice. Začíná na Pasečném mostě přes Mlýnku u Studénky
(GPS: 49.7145386N, 18.0920600E), pokračuje kolem mokřadů, přes louky
k rybníkům a končí u Nové Horky. Má devět zastavení a její součástí je i ptačí
pozorovatelna na rybníku Kotvice. Texty a fotografie na panelech nápaditě
zpestřují ilustrace Ivany Kolářové a krátké komiksové vydří příběhy. Témata
jednotlivých zastavení: Příběh luhu, Džungle v rybníce, Skrytý život v litorálu,
Rybníkářství v Poodří, Klikatá osa Poodří, Říční krajina, Slaňáky, Divadlo proměn
krajiny a Pasečný most.

Ptačí pozorovatelna
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Ne)obyčejná Odra
Odra – „řeka za humny“, mnozí ji potkáváme natolik často, že se nám stal
pohled na ni již něčím všedním. Je ale skutečně tak obyčejná?
Odra pramení v lesích vojenského újezdu Libavá. Vojenský újezd je
krajinou bez osídlení, postupně mohutnící potůček není proto nutné nijak
svazovat a Odra si proto na většině svého toku zachovala přirozenou podobu.
Velká část Libavska je zahrnuta do evropsky významné lokality Libavá.
Z Libavé již Odra vytéká jako říčka a dostává se jí opět mezinárodní
ochrany – evropsky významná lokalita Horní Odra je oficiální název úseku Odry
od Něčínského potoka po Jakubčovice n. O. V Moravské bráně pak Odra
protéká chráněnou krajinnou oblastí Poodří a je její živou páteří v délce 50 km.
A konečně u Bohumína, významně posílená o Opavu a Ostravici, tvoří přírodní
památku Hraniční meandry Odry.
Vyjádřeno v číslech – ze 132 km délky toku na území České republiky
požívá nějakou formu ochrany přírody asi 90 km, tedy více než dvě třetiny. To
vše svědčí o přírodních hodnotách řeky a nahlíženo tímto úhlem pohledu se
z obyčejné Odry za humny stává řeka vskutku neobyčejná…
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

PROSÍM, KDO MÁ DOMA UMĚLOHMOTNÉ I STARÉ
CHRASTÍTKA - I NA POVĚŠENÍ NA KOČÁREK A DUDLÍKY
I POUŽITÉ - MOHOU BÝT I JEN KOLEČKA BEZ
GUMIČEK, JAKO TŘEBA PERLEŤOVÉ KOLEČKA.
NEVYHAZUJTE A VĚNUJTE, NEBO PRODEJTE ZA
PŘIMĚŘENOU CENU.....
SBÍRÁM SE SVOU 7. LETOU VNUČKOU.
MOC DĚKUJI......
Marie Kloudnová, Jistebník č.p. 332
(dům před závorami vedle obchůdku VEČERKA)
MOBIL: 733 1959 25
KDO NĚCO MÁ A NEPOTŘEBUJE, PROSÍÍÍM, OZVĚTE SE MI, DĚKUJI

25

26

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
OSTRAVA, o.p.s.
Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.css-ostrava.cz, Tel.: 739 424 175

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro občany obce a NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
pečovatelky
Vážení spoluobčané,
Rádi bychom Vám představili ZAVEDENOU PEČOVATELSKOU SLUŽBU Centra
sociálních služeb Ostrava, o.p.s., která ve Vašem okolí funguje od října 2013. Cílem
naší terénní pečovatelské služby je poskytovat podporu a pomoc osobám se
zdravotním postižením od 27 let, rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo
více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí a seniorům od 65 let, kteří chtějí zůstat ve
svém domácím prostředí.
Jaké základní služby můžete očekávat? Nabízíme podporu a pomoc při péči o vlastní
osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při poskytnutí stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při
uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí, aj.
Všechny tyto služby budou poskytovány v domácnostech občanů, v předem
vyjednaném rozsahu a podle stanovených pravidel. Vše bude zaznamenáno ve
smlouvě o poskytování pečovatelské služby, kterou za Centrum sociálních služeb
Ostrava uzavírá vedoucí pečovatelské služby se zájemcem o službu.
Služba je zpoplatněna částkou 100 Kč za hodinu (kromě péče o vícerčata). Cena je
konečná (cestovné pečovatelek je zahrnuto v ceně).
Službu lze využívat pravidelně (několikrát denně) nebo např. pouze 1 x týdně, kdy po
domluvě bude pečovatelka v danou hodinu a den docházet pomáhat do domácnosti
občana.
Vážení občané, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme a poskytneme
potřebné informace. Sociální poradenství, včetně pomoci s vyřízením příspěvku na
péči, z kterého lze službu hradit, je zdarma.
PRO TUTO SLUŽBU SOUČASNĚ HLEDÁME NOVÉ KOLEGY/NĚ PEČOVATELE/KY.
Nabízíme hlavní pracovní poměr (pracovní smlouvu) nebo dohodu o provedení
práce (brigáda). Pokud máte o nabízené pracovní místo zájem, kontaktujte nás na
níže uvedeném telefonu nebo emailu. Pro tuto práci požadujeme kladný vztah
k lidem, bydliště v obci nebo blízkém okolí, ukončené základní vzdělání, příslib
zhotovení 150 hod. kvalifikačního kurzu Pracovník v sociálních službách do 18-ti
měsíců od nástupu do zaměstnání a řidičský průkaz skupiny B, vlastní automobil.
Nabízíme motivující mzdu, proplácené cestovní náhrady.
Kontaktní osoba: vedoucí pečovatelské služby
Email: pecovatelka.csso@seznam.cz, tel.: 739 424 175
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Mgr.

Vaculová

Markéta

A CO NA KONEC . . .

.

• Děkujeme našim občanům, kteří si svou práci a čas plánují tak, že nedělní
klid nemusí rušit hukot sekaček a jiných pracovních strojů.
• Chovatelé srdečně zvou občany na Místní výstavu drobného zvířectva, která
se uskuteční 19. a 20. srpna 2016 v chovatelském areálu v Jistebníku.
V pátek 19.8. je výstava otevřena od 13:00 do 18:00 hodin,
v sobotu 20.8. je výstava otevřena od 8:00 do 16:00 hodin.
Jistebničtí chovatelé se těší na Vaši návštěvu.
•

27. srpna 2016 zveme občany na Obecní slavnost a Mezinárodní festival
dechových hudeb – náves Jistebnických zpěváčků.

•

Další Jistebnický zpravodaj vyjde v polovině září.
/Příspěvky posílejte e-mailem na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 26. srpna 2016.

Všem spoluobčanům přejeme dovolenou plnou klidu a pohody
a všem dětem krásné prázdniny bez úrazů.
__________________________________________________________________________
* 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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