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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
nedá mi, abych hned na úvod nezareagoval na článek pana Martina
Otto z minulého zpravodaje. Považuji za svoji povinnost některé jeho názory
vysvětlit a upřesnit. Již minulé zastupitelstvo obce rozhodlo po zralé úvaze o
vystoupení naší obce z Regionu Poodří. Roční náklady na toto členství činily
přes 50 tis. Kč bez toho, aby z toho naše obec měla nějaké výhody. Snad
vyjma zapůjčení velkého stanu za 2500,-Kč (běžná cena cca 10 tis.Kč). Tento
stan si však může půjčit jen obec samotná a nemá právo jej přenechat třetí
osobě, a to platilo před i po vystoupení obce z Regionu Poodří. To znamená,
že loni i letos se jednalo o protiprávní jednání odporující platné smlouvě, a to
se již nesmí opakovat. Když obec Jistebník ušetří 50 tisíc Kč na čemkoliv,
neznamená to, že tyto peníze obratem ruky utratí nebo rozdá.
Jestli je někdo aktivní a uspořádá cokoli pro své spoluobčany, tak si
toho hluboce vážím. Ale nedá se to dělat tak, že „JÁ“ něco zorganizuji a obec
automaticky zaplatí, o co si řeknu. Tak takhle to fungovat nebude. A když už
obec něco přece jen zaplatí, tak není fér nejdříve poděkovat a pak se ozvat, že
to bylo málo. Asi se nějak zapomělo, že např. údržba sportovního areálu,
který byl při akci využit, stojí naši obec cca 360 tis. Kč. Zároveň upozorňuji,
že je to za peníze nás všech.
Obec Jistebník přispívá na kulturu a sport částkou více než 1,5 mil. Kč
ročně. Podporovány jsou hlavně ty složky, které mají svoji členskou
základnu. Tolik nepřispívá žádná obec naší velikosti a ve většině případů ani
ty větší. Není problém si to na internetu ověřit. Pokud rozpočet obce neroste,
není možné tuto částku dále zvyšovat. Počet obyvatel se zvedá velmi pomalu.
Lidé však chtějí stavět, a proto je zapotřebí myslet na opravy a budování
nových komunikací, opravy a rozšiřování MŠ a ZŠ TGM, je potřeba opravit a
dovybavit dětská hřiště a sportoviště, dokončit rekonstrukci KD, chodníky,
Podporované bydlení pro naše starší spoluobčany a mnoho dalších věcí.
Prioritou obce musí být budovat a ne rozdat.
Při této příležitosti bych se také rád zmínil o našem Jistebnickém
zpravodaji. Někteří autoři zaslaných příspěvků se rozepisují na tři, čtyři i
více stran a pletou si zpravodaj s „románem“. Zpravodaj má především
informovat, a to stručně a věcně. Při současných asi 30-ti a více stranách
v barvě se celkové náklady na vydání jednoho čísla pohybují okolo 2O tis. Kč.
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Při šesti vydáních za rok to dělá 120 tis. korun. I různé pozdravy a
poděkování umisťujte prosím na své webové stránky a podobně. Ušetříte
nám čas a obci peníze. Pokud by se to nepodařilo, musela by redakční rada
články krátit, a nebo by zpravodaj musel být poplatný, jak tomu bylo dříve.
Na závěr bych Vás chtěl všechny informovat o naší „POŠTĚ“ a jejich
službách. Poštovní služby pro nás všechny zajišťuje stát prostřednictvím
státního podniku a tím je Česká pošta s.p. Zajišťovat tyto služby je její
povinnost daná zákonem a dostává na to od státu slušné peníze. Manažeři
ale mají stále málo, a tak se pár „chytrákům“, jak už to u nás chodí, podařilo
prosadit do příslušného zákona možnost zajišťovat tyto služby tzv. Poštou
Partner. To znamená, že Česká pošta tyto služby (pro ně ztrátové) ráda
přenechá tomu, kdo se přihlásí a dá mu na to ze státních peněz 9 tis. Kč
hrubého. Dále ho vybaví nejdůležitějším materiálem (počítač, tiskopisy atd.)
a v pěti dnech mu proškolí pracovníka. Ale ve smlouvě o provozování tohoto
hybridu „pošty“ jsou i vysoké sankce. To znamená, že při několika
stížnostech nemusí provozovatel dostat téměř nic.
Nejhorší na tom je to, že ač to většina oslovených odmítla (včetně
obce), tak se zájemce našel. A to je velká škoda. Kdyby to totiž nikdo nevzal,
pošta by ze zákona musela fungovat dál beze změny.
Na závěr tedy malé shrnutí:
1. Při osobním jednání se zástupci Česká pošty s.p. letos na jaře jsme odmítli
převzít tzv. Poštu Partner na obec a trvali jsme na zachování poštovních
služeb v původním rozsahu ve stávající budově pošty.
2. Požádali jsme Českou poštu s.p. o rozšíření provozní doby a několikrát
jsme to urgovali. Bezvýsledně.
3. Zachování pošt se řešilo na úrovni Sdružení místních samospráv, Svazu
měst a obcí a parlamentu – rovněž bezvýsledně.
4. Žádali jsme např. Jednotu Hodonín, aby tyto poštovní služby nepřebírali,
protože to byla jediná možnost jak poštu zachovat. Nenapadlo nás, že se
najdou zájemci, kteří pro tuto službu občanům nemají ani dostatečně
vhodné prostory. Nicméně stalo se a zvrátit tuto situaci je téměř nemožné.
Bohužel Obec Jistebník ani občany naší obce nikdo o těchto krocích
neinformoval, a tak se zpráva šířila jako správný drb. Je tedy zcela zřejmé,
že pokud Pošta svoji budovu prodá, tak se k nám do Jistebníku tato služba
již nevrátí, a to je mi velmi líto. Pamatujme na to při příštích volbách do
Parlamentu. Ten neudělal vůbec nic.
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Poslední věcí, kterou jsem již učinil bylo odeslání protestu proti rušení
naší pošty na MV ČR a na ředitelství České Pošty s.p. Jó - 21. století - to je
pokrok!
Váš starosta - Josef Voral

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

9. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 26. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání:
vydává
příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon č. 183/2006 Sb.), za použití § 43 odst. 4 a § 54
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a dále za použití ustanovení §§ 171 – 174
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dle §
84 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů vydává opatřením obecné povahy č. 1/2016 Změnu č. 1
Územního plánu Jistebník;
schvaluje
bezúplatný převod majetku z Pozemkového úřadu na obec Jistebník dle
privatizačního projektu č. 81548 – viz příloha zápisu;
prodej pozemku parc. č. 1444/31 o výměře 96 m2 – ost. plocha, ost.
komunikace, v kat. území Jistebník z majetku obce, panu Janu Lipinovi,
Jistebník, za cenu dle znaleckého posudku + ostatní přímé náklady
spojené s prodejem;
prodej pozemku parc. č. 1441/18 o výměře 129 m2 – ost. plocha, jiná
plocha, v kat. území Jistebník v majetku obce, panu Miroslavu Prašivkovi,
bytem Ostrava-Zábřeh za cenu dle znaleckého posudku + ostatní přímé
náklady spojené s prodejem;
směnu obecních pozemků parc. č. 752/41 o výměře 365 m2, 752/41 B o
výměře 976 m2, 752/41 D o výměře 797 m2 , 752/41 F o výměře 402 m2
v kat. území Jistebník za pozemky 752/42 C o výměře 557 m2, 752/42 F
o výměře 862 m2, 752/42 E o výměře 745 m2 a 752/42 H o výměře 407
m2, které jsou v majetku Mgr. Kateřiny Dubinové, bytem Klimkovice a
Ing. Simony Zegzulkové, bytem Jistebník. Rozdíl mezi směňovanými
částmi pozemků činí 51 m2 v neprospěch Mgr. Kateřiny Dubinové a Ing.
Simony Zegzulkové bez jakéhokoliv požadavku finančního či jiného
dorovnání;
prodej pozemku parc. č. 1552/3 o výměře 48 m2 – ost. plocha, ost.
komunikace, v kat. území Jistebník v majetku obce Jistebník, panu MVDr.
Marku Mechovi, bytem Polanka nad Odrou, za cenu dle znaleckého
posudku + ostatní přímé náklady spojené s prodejem;
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neschvaluje
změnu Územního plánu Jistebník dle návrhu Ing. Romana Chamráda,
bytem Frýdek-Místek;
bere na vědomí
3. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2016;
Zápisy o provedené kontrole hospodaření MŠ Jistebník ze dne 15.9.201
a ZŠ TGM Jistebník ze dne 15.9.2016;
informace starosty obce.

VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů a do
Senátu Parlamentu ČR.
V Jistebníku jsme volili do zastupitelstva Moravskoslezského kraje takto:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1250
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
433 = 34,6 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
430
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
416
Pořadí stran dle odevzdaných hlasů:
Č. strany

Název strany

30
37
12
2
78
47
32

ANO 2011
KSČM
ČSSD
ODS
Koalice Svoboda a přímá demokracie – TO a SPO
Starostové a nezávislí
TOP 09

24
68
43
82
9
65

KDU – ČSL
Nezávislí
Úsvit s Blokem proti islamizaci
Česká pirátská strana
Komunistická strana Československa
Pro region
5

Počet hlasů

103
75
67
36
26
19
17
15
11
10
10
9
4

1
31
52
46
41
70
75

Volte pravý blok www.cibulka.net
Změna pro lidi
Svobodní a soukromníci
Dobrá volba
Národní demokracie
Koalice SPR-RSČ M. Mládka, Patrioti a HOZK
DSSS – Imigranty a islám v ČR nechceme!

3
3
3
2
1
1
1

Do Senátu Parlamentu ČR – I. kolo jsme volili následovně:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1250
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
428 = 34,2 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
402
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
366
Číslo
kandidáta

Jméno a příjmení

Počet hlasů

1.
2.
3.
4.

Pavel
Jiří
Petr
Jaroslav

Jurečka
Demel
Orel
Dvořák

36
30
86
69

5.
6.

Jiří
Pavel

Strýček
Pisch

71
74

Protože žádný kandidát neobdržel víc než 50 % hlasů, konalo se II. kolo
voleb ve dnech 14. a 15. října 2016 s tímto výsledkem:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1249
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
120 = 9,6 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
120
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
116
Číslo
kandidáta
3.
4.

Jméno a příjmení
Petr
Orel
Jaroslav Dvořák

Počet hlasů
75 = 65 %
41 = 35 %
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Šárka Storzerová, ředitelka/

Zahájení školního roku 2016/2017
Ve čtvrtek 1. září byl zahájen školní rok 2016/2017. Pro žáky prvního
ročníku začal slavnostním zahájením, které proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu v Jistebníku. Starosta obce p. Josef Voral přivítal všechny
přítomné, představil paní učitelku prvního ročníku Mgr. Ivu Součkovou. Po
hudebním vystoupení, které připravila paní učitelka Danka Němcová,
učitelka ZUŠ ve Studénce, se svými žáky, následovalo slavnostní
představování prvňáčků. Žáci dostali dárky, které jim předaly za Obecní úřad
p. Jarmila Hurníková a za SRPŠ p. Marie Šímová. Po společném fotografování
se prvňáčci se svými rodiči přemístili do budovy základní školy. Tam už na
ně čekali starší spolužáci z 8. a 9. ročníku, představili se jim, předali dárek,
zašli s nimi do šatny a pak je odvedli do první třídy, kde se usadili do lavic a
čekali na ostatní spolužáky a jejich rodiče. Paní učitelka žákům rozdala
učebnice, sešity a další školní potřeby. Pak už následovala krátká
informativní schůzka pro rodiče a školní rok byl zahájen.
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Pro žáky 2. – 9. ročníku začal školní rok již tradičně ve třídách.
V letošním roce je počet zapsaných dětí na naší základní škole 122, z toho 16
prvňáčků. Výuka je organizována v osmi třídách s devíti ročníky. Na I. stupni
je 77 žáků a na II. stupni 45 žáků. Nově k nám dojíždějí čtyři žáci z Velkých
Albrechtic a Bravantic.
Žákům i rodičům přeji, aby ten letošní rok byl pro ně rokem splněných
očekávání i přání a zdárně zvládli všechny překážky, se kterými se setkají.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

.

Milí rodiče, příznivci naší mateřské školy,
Nový školní rok 2016/2017 nám dává po prožitých prázdninách nový
impuls a naše mateřská škola opět ožívá. Naplní se dětským veselím,
přátelstvím a poznáváním. V prvních měsících se zaměřujeme na adaptaci
nově příchozích dětí, kolektivní soužití, sebeobsluhu dětí. Individuální
činnosti přizpůsobujeme každému
dítěti. Respektujeme jeho přání,
zvláštnosti. Náš výchovně vzdělávací
program je tématický celek, propojen
motivačně příběhy z knihy J. Kahouna a
I. Houfa „Příhody včelích medvídků“ .
Příhody Čmeldy a Brundy provází
jednotlivé bloky a nabízené činnosti.
Činnosti
pomáhají
dětem
objevovat sebe sama, rozvíjejí hrubou i
jemnou
motoriku,
grafomotoriku,
motoriku artikulačních orgánů, činnosti
výtvarné,
hudební,
dramatické,
pohybové…..
V naší mateřské škole pracujeme s dětmi ve smíšených třídách, jsou
zde děti od 2,5 do 6 let věku, každý věk dítěte má své potřeby a schopnosti
při vzdělávání a úkolem kvalifikovaných učitelek je tyto schopnosti rozvíjet a
přizpůsobovat věku.
Pozornost věnujeme přípravě předškolních dětí pro úspěšný vstup do
základní školy. Zaměřujeme se na soustředěnost, samostatnost, schopnost
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vnímat čtený text, reprodukovat říkanky, podporovat rozvoj jemné a hrubé
motoriky, grafomotoriky. V průběhu školního roku dětem obohacujeme
program
kulturními představeními, návštěvami zajímavých akcí,
procházkami přírodou, pohybovými aktivitami i vzdělávacími činnostmi.
Dbáme taky na kulturní prostředí naší mateřské školy, kdy v průběhu
letních prázdnin došlo k výměně koberce, dětských lehátek a nábytku,
šatnových bloků v mateřské škole č. 315.
Máme zájem, abychom tento školní rok prožili v přátelství a
spokojenosti ve výchově Vašich dětí.
Sylva Rečková, učitelka

Mateřská škola opět vládne čilým ruchem. Po srpnové odmlce se celá
MŠ zaplnila dětmi. V letošním školním roce je ve třech třídách - Stromečků,
Sluníček a Rybiček - zapsáno 60 dětí. Ti, kteří již do MŠ chodili, si vyprávěli
o prázdninových dobrodružstvích, o zážitcích z dovolené, někteří si zvykali
na nový kolektiv a ti nejmladší podstupovali zkoušku nejtěžší - odloučení od
maminky a od tatínka, bez kterých to tak bolí… V naši školičce však brzy
zapomněli na počáteční ostych nebo smutnění po rodičích a užívají si
radostné chvilky v kolektivu svých vrstevníků. Třída MŠ, která sídlí v ZŠ, byla
během prázdnin vylepšená a za spolupráce tamních zaměstnanců a hlavně
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finanční pomoci Obecního úřadu byly zakoupeny nové šatnové boxy,
molitanová lehátka s úložnými boxy na peřinky, zakoupil se nový koberec,
pákové baterie k umyvadlům,natřel nábytek, částečně se vymalovalo. Přáli
bychom si ještě nějakou finanční injekci k zakoupení televizoru s CD
přehrávačem, kopírku a tablet k výuce našich dětí. Moc děkujeme za
přemístění mobiliáře průlezek, houpaček, domečku a skákadel z hříště ZŠ do
prostor zahrady u MŠ. Proto všem dětem přejeme co nekrásnější pobyt ve
školce po celý školní rok.

Za kolektiv zaměstnanců Zlatuše Čiberová

PRODEJNA „COOP“ V JISTEBNÍKU z.s.

.

Prodejna „COOP“ v Jistebníku právě znovuotevřena
V pátek ráno 19.8.2016 proběhla v prodejně Jednoty, spotřebního
družstva v Hodoníně v Jistebníku malá slavnost. Remodeling prodejny,
prováděný v rekordně krátké době, byl ukončen a předsedkyně družstva
JUDr. Milena Kadlecová slavnostně otevřela zmodernizovanou prodejnu pro
veřejnost. Všichni, kteří usilovně pracovali na remodelingu, s napětím
očekávali, zda se bude nová prodejna potravin zákazníkům líbit. „Máme za
to, že jsme se trefili“, konstatovali zaměstnanci našeho družstva poté, kdy se
do prodejny dostali první zákazníci a reagovali kladně na provedené změny.
Prodejna je od podlahy po strop nová. Nové zařízení, technologie,
klimatizace. Je stavebně připravena i na situaci, kdy by mohla plnit mimo jiné
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funkci plnohodnotné pošty. Byla rozšířena nabídka zboží, a to zejména
čerstvého zboží - mléčného zboží a pečiva. V prodejně byl instalován nový
regál pro prodej značkového zboží Plzeňského Prazdroje.
Prodejna v Jistebníku se tak zařadila k prodejnám na Novojičínsku,
která byla změněna do podoby prodejny 21. století svou kulturou prodeje i
maximální nabídkou, jakou lze na uvedené prodejní ploše nabídnout.
Jednotě, spotřebnímu družstvu v Hodoníně je v letošním roce právě
60. let od jejího vzniku, patří mezi pět největších družstev v České republice
a svým zájmem o zákazníka prokazuje své místo na českém trhu. I ve
zmodernizované prodejně v obci Jistebník se družstvo bude snažit, aby se
všem zákazníkům nakupování tak zalíbilo, že prodejnu v Jistebníku prohlásí
za svou oblíbenou.
Celému pracovnímu kolektivu dobrý start a hodně spokojených
zákazníků.
Ing. Petr Jankanič, náměstek pro marketing a IT
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/ Jiří Veselý ml./

Rozpisy utkání družstva mužů
MUŽI / PODZIM 2016 (1. B třída, sk. „D“)
DATUM:
DEN: ČAS:
DOMÁCÍ: _
29.10.16 SO 14:00
Fryčovice :
06.11.16 NE 15:30
Jistebník :

HOSTÉ:
Jistebník
Jeseník Nad Odrou

MUŽI / JARO 2017 (1. B třída, sk. „D“) (toto je zatím neoficiální rozpis)
DATUM:
DEN: ČAS:
DOMÁCÍ: _
HOSTÉ
25.03.17
02.04.17
09.04.17
16.04.17
23.04.17
30.04.17
07.05.17

SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30

Kopřivnice
Jistebník
Kateřinice
Jistebník
Starý Jičín
Mořkov
Jistebník
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:
:
:
:
:
:
:

Jistebník
Jeseník nad Odrou
Jistebník
Ostravice
Jistebník
Jistebník
Spálov

14.05.17
21.05.17
28.05.17
04.06.17
11.06.17
18.06.17

NE
NE
NE
NE
NE
NE

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Odry
Jistebník
Kozlovice
Jistebník
Jistebník
Tichá

:
:
:
:
:
:

Jistebník
Vlčovice
Jistebník
Fryčovice
Fulnek
Jistebník

AKCE TJ JISTEBNÍK
09.12.2016 MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA / začátek ve 20:00 hod. / vinárna KD
Jistebník (masky čertů , mikulášů a andělů s sebou)
20.01.2017 SPORTOVNÍ PLES TJ JISTEBNÍK / začátek
v 19:30 hod. / všechny prostory KD Jistebník
Více informací najdete na našich stránkách www.tjjistebnik.cz

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Marie
Šimíková
Dobroslava Šelongová
Stanislav Mikula
Helena
Klapuchová
Alois
Hořínek
Michal
Vörös
Lubomír Missig
Ludmila
Slípková
*
*
*
Věra
Bužková
Jiřina
Světlíková
Emilia
Bahrová
Jiří
Ratuský

96 let
85 let
75 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
*
92 let
85 let
75 let
70 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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TJ Jistebník - Kulturní komise OÚ Jistebník - Expedita
Krátké fotografické ohlédnutí za akcí
PIDIFEST Jistebník 2016
Možná poprvé v historii této akce vyšlo pořadatelům festivalu počasí bylo teplo a hlavně nepršelo. Také to bylo znát i na účasti - návštěvníků
přišlo hodně (a nejenom jistebnických). Kdo do areálu hřiště TJ Jistebník
alespoň na chvíli zavítal, snad nelitoval. Profesionální pódium, kvalitní
ozvučení, navíc skvělá nabídka občerstvení i dobrá obsluha – to vše
(společně s hudební produkcí) vytvořilo „dobrou pohodu“ prakticky po celý
večer. A snad si každý mezi šesticí účinkujících kapel vybral alespoň pár,
které ho zaujaly a potěšily.
Asi nemá smysl akci hodnotit ze strany pořadatelů – od toho jsou tady
návštěvníci. Prostě kdo přišel, udělal si určitě obrázek sám. A pro toho, kdo
nemohl dorazit, jen krátká fotografická reportáž z akce.

O rozjezd akce se postarala skupina Reconquista (Ostrava) a vzhledem
k tomu, že muzikanti spolu hrají teprve něco málo přes rok, nebylo jejich
vystoupení vůbec špatné. Upoutat pozornost návštěvníků hned na začátku
akce a ještě za denního světla není jednoduché, přesto se to skupině
v průběhu vystoupení podařilo.
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Stejně těžké to měla
trojice mladých (a
hráčsky kvalitních)
muzikantů,
která
vystupuje
pod
názvem
The
Chargers
(střední
Morava).
Na
rozdíl
od
ostatních kapel hráli
mnohem „jemněji“.
Hotový tajfun na pódium
přineslo
vystoupení
kapely UpGreat! (Ostrava)
se zpěvačkou Veronikou.
To se již setmělo a
barevné
reflektory
vytvořily výrazně lepší
atmosféru. Tady už to
před pódiem dostatečně
„vřelo“.
Nejinak tomu bylo i při
vystoupení
skupiny
Parade Marche (Praha).
Divokou dravost mládí
tu vystřídala lehká
umírněnost zkušených
rockerů, na kterých bylo
znát, že spolu hrají už
přes 20 let. Skvělý
výkon kapely podtrhl i
zpěvák Radek Zíka.
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Vrcholem večera bylo vystoupení Viléma Čoka se skupinou Bypass
(Praha). Na pódiu byl k nezastavení (taky na konci vystoupení neměl jediný
vlas suchý). Totéž platilo o některých fanoušcích pod pódiem po závěrečném
přídavku „Kačerů“.

Nelehkou úlohu měla skupina Maniac (Praha), která letošní festival
uzavírala. Řady návštěvníků po vystoupení Vildy Čoka totiž prořídly a tak se
kapela snažila upoutat pozornost zbývajících lidí „punkově drze
rozpustilým“ vystupováním na pódiu, což k hudebnímu stylu, který kapela
hraje, tak nějak patří. Někomu se to líbilo, jiným …???
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Na fotografii vlevo jedna
z nejvýraznějších
postav
dosavadních ročníků PIDIFESTu Vilém Čok, který předvedl i tentokrát
se
svou
skupinou
Bypass
profesionální výkon a tak jak slíbil,
po koncertě přidal i autogramiádu fanoušci odcházeli spokojeni.

O bezproblémový průběh akce a
hlavně spokojenost návštěvníků se
starali i tito dva obětavci na fotografii
vpravo, kteří nejen tradičně „rozdávali
radost“, ale starali se o kvalitní
grilované občerstvení.
Závěrem bychom chtěli moc a moc poděkovat :
- úplně všem, kteří se v průběhu celého večera organizačně postarali o skvělý
chod této akce (členům i nečlenům pořádajících organizací);
- všem těm, kteří nám aktivní pomoc ještě před akcí nezištně nabízeli, i když
nakonec nebyla třeba využita (i tak – moc díky !!!);
- všem návštěvníkům, kteří podpořili tuto akci svou účastí– proto se to i dělá;
- Obecnímu úřadu Jistebník (za přípravu malého hřiště i ostatní pomoc ...);
- některým firmám (a nejen jistebnickým), ale i jednotlivým občanům naší
obce, kteří finančně (byť i třeba menší částkou) přispěli a umožnili tak
v podstatě tuto akci uskutečnit.
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Nebudeme konkrétně jmenovat (jednak bychom mohli na někoho
nechtěně zapomenout a jednak si to někteří dokonce ze skromnosti nepřáli).
My - pořadatelé - ale dobře víme, kdo to byl a jsme jim za tuto pomoc moc
vděčni.
Za všechny organizátory akce – Jiří Veselý st.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ

/redakční rada/

14. 11. Svatomartinský koncert DOM – v kulturním domě
26. 11. Vítání občánků a setkání jubilantů – obřadní síň OÚ
9. 12. Divadelní představení KDYŽ SE ZHASNE
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Topení a komíny
Brzy již nastane topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest
by se měli snažit o to, aby se nedostali do smutné statistiky požárů
způsobených komíny.
Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou stanoveny novou Vyhláškou č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla
účinnosti 29. ledna 2016.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
• zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a provedena a
bylo zahájeno její užívání,
• zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,
• zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím
vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
• zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od hořlavých
předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
• zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové
cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním
prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou,
• zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé
kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
18

před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost
spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly
spalinové cesty,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření na
výskyt trhlin ve spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na lapači
jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné
výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
•

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

pevné
celoroční
provoz

čištění
spalinové
cesty

sezónní
provoz

kapalné
celoroční
provoz

plynné

sezónní
provoz

3 x za rok 2 x za rok 2 x za rok 1 x za rok 1 x za rok

kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v
součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
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Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW
včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a
s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do
komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu
třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke
konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je
konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte
suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných
usazenin ve spalinové cestě.

25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ /Radim Jarošek/
Hlavaté vrby
Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný motiv
linií hlavatých vrb. Stromové druhy, především vrba bílá
a křehká, které byly vysazovány podél náhonů, potoků a
na hranicích pozemků, byly dříve mnohde ořezávány na
hlavu. Po každém ořezu „hlava“ mohutněla, a protože
vrby jsou dřeviny krátkověké a mají měkké dřevo,
vytvářely se v nich poměrně brzy různé dutiny.
Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve vyrostou do značné
výšky, zmohutní, strom se stává nestabilní a může dojít i k rozlomení celého
kmene. Pravda, někdy odlomená větev zakoření a vrba přežívá, často se však
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rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto nutné ořez vždy po několika
letech opakovat.
Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale poskytují i místo k
životu pro některé vzácné druhy živočichů, které jsou vázány na toto
specifické prostředí – za všechny uveďme například brouka páchníka
hnědého. Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám nezůstaly jen na
obrazech Josefa Lady a Mikoláše Alše.

V Košatce byly vrby ořezány na podzim 2015.

Příklad pravidelně seřezávané vrby z Mankovic.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
21

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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ANTÉNNÍ SERVIS –
montáže a opravy televizních antén, satelitních kompletů.
Marek Šťastný, Ostrava-Výškovice, Tel.: 604 784 471,

www.montaz-satelitu.eu

MASÁŽE
Zvu Vás k návštěvě masérny „Relaxace Jistebník“,
v 1. patře OÚ Jistebník.

Nabízím tyto druhy masáží: Zdravotní masáž celého těla
Masáž lávovými kameny
Bambusová masáž „BAMBOO“
Čínská tlaková masáž
Medová detoxikační masáž
Lymfatická reflexní masáž plosek nohou
Moxování
Reflexní masáž plosek nohou“ AN MO“
Také máte možnost si vybrat a koupit z více druhů
aromaolejů do vonných lampiček.
Objednat se můžete na tel.čísle: 724 880 431.
Na vaši návštěvu se těší Ing.Petra Ondovčáková.
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A CO NA KONEC . . .
• V neděli 30. října 2016 v 03. 00 hodin končí
letní čas. Hodiny posuneme o jednu hodinu
zpět z 3.00 na 2.00 hod.
• Město Bílovec vydalo a k prodeji nabízí novou knihu povídek Zdeňka
Kuchty s názvem „Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel“.
Publikace obsahuje celkem 34 krimipovídek z předválečného Bílovce a
okolí (Skřipov, Velké Albrechtice, Těškovice, Jistebník, Lukavec, Svinov,
Studénka, Tísek, Slatina, Bítov, Lubojaty). Ilustrace Stanislav Lubojacký.
Kniha je k dostání v Muzeu v Bílovci, v Knihkupectví MonAmi na náměstí
v Bílovci i na Obecním úřadu Jistebník. Cena 149,- Kč.
• Příští zpravodaj na měsíce listopad - prosinec vyjde počátkem prosince.
Písemné příspěvky zasílejte do 10. 11. 2016.
Předsedům organizací navrhujeme, aby využili poslední číslo zpravodaje
roku 2016 ke zhodnocení činnosti své organizace.

* 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.
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