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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané!
Všichni společně se opět dostáváme k závěru roku, tentokrát r. 2016. Již je
tady doba adventu, a to znamená, že se připravujeme na Vánoce a samozřejmě
také na Silvestra. Jsou to většinou starosti příjemné.
Není však od věci ohlédnout se také dozadu a zrekapitulovat své snažení
v právě končícím roce 2016. Celý rok bude co nevidět neodvratně za námi. A co
se nám za tu dobu podařilo uskutečnit? Připomenu aspoň to nejdůležitější. Např:
- ZŠ TGM má povolenou výjimku z nejnižšího počtu žáků. Dofinancování
bylo zahrnuto v rozpočtu obce Jistebník.
- V ZŠ TGM se připravuje nová učebna ze školnického bytu.
- MŠ již má nové vybavení (nová lehátka, nábytek, koberec, myčka atd.)
v ceně cca 130 tis. Kč a připravuje se studie na rozšíření kapacity MŠ.
- Poslední etapa chodníků v obci již byla dokončena, včetně parkovací
plochy před obchodem Hruška.
- Probíhají práce na akci výměny všech oken a dveří v KD. Dokončení prací
je plánováno na únor 2017.
- V říjnu proběhla výsadba nových stromů v areálu ZŠ TGM Jistebník. Vše
bylo hrazeno sponzorsky firmou DHL.
- SSMSK stále pouze připravuje opravu kanalizace v zatáčce u domu pana
Chlupsy. Tzn., že letos to již nebude.
- Již proběhla oprava starého asfaltového chodníku směrem ke kapličce.
- Byla osazena svodidla na sjezdu z tzv. Horního dvora.
- Připravují se další opravy komunikací.
- Stavba podporovaného bydlení probíhá bez problémů. Dotační peníze (3,6
mil.) již byly profinancovány, nyní se do stavby zapojí i obecní finance.
- Připravují se i menší práce pro rok 2017 (altány na návsi a na hřišti,
dětské herní prvky apod.)
- Budou se podávat žádosti o dotace na opravy komunikací.
- Čerpá se dotace Moravskoslezského kraje 300 tis.Kč na výměnu oken v KD.
- Připravují se žádosti na víceúčelové sport. plochy u ZŠ TGM a v areálu TJ.
- Se společností OZO Ostrava jsme dohodli za odvoz odpadů stejnou částku
jako pro rok 2016. Odvoz odpadů v době vánočních svátků bude beze
změn.
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- Probíhají komplexní pozemkouvé úpravy v obci a digitalizace katastrálních
map. Po jejich ukončení dojde k opravám polních komunikací, propustků
apod., které bude hradit stát.
- I nadále podporujeme finančně všechny složky v naší obci.
- Také kulturní a sportovní život v naší obci je na velmi dobré úrovni. Pořádá
se zde tolik různých akcí, že někdy je problém dohodnout volný termín.
Chtěl bych využít tohoto posledního zpravodaje roku 2016, 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.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních. Prožijte je v klidu, míru,
rodinné pohodě a v lásce k bližnímu.
Do nového roku 2017 Vám přeji mnoho úspěchů v osobním životě, zdraví,
štěstí a spokojenost.
Váš
Josef V O R A L

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková/

Podzim vklouzl do trávy, oblýskal si rukávy“, těmito verši, procházkami
kouzelnou podzimní krajinou, sběrem přírodnin, tvorbou různých výrobků si
děti zpestřovaly teplé a slunečné podzimní dny. Blíží se prosinec, příroda
posmutněla a děti se ptají: ,,Kam zmizelo barevné listí? Červené šípky z keřů?“
Dlouhé prosincové dny však chystají dětem také kouzelný program v podobě
Mikuláše a nadcházejících Vánoc.
První krásné překvapení a úžas v očích vyvolalo rozsvícení vánočního
stromu, k zahájení adventního období na návsi, před Kulturním domem
v Jistebníku. Stromeček je rok od roku větší a krásnější. Dětem z MŠ se podařilo
jeho krásu ještě zvýraznit zpěvem vánočních koled za doprovodu Jistebnické 13.
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Děkujeme panu Ladislavu Mariášovi a hudebníkům za jejich vstřícnost a ochotu,
že si i tak malé děti mohly zazpívat s kapelou, jakou je Jistebnická 13.
V následujících dnech připravujeme pro děti mikulášskou nadílku, vánoční
zvyky a tradice, Ježíška v MŠ. Všichni se těšíme!
Krásné prožití vánočních svátků ve všech rodinách přejí
zaměstnanci MŠ v Jistebníku

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Projekt DARUJ ŠKOLE KNIHU
Vážení rodiče, čtenáři a přátelé školy,
jednou z našich priorit v současné době je
vybudovat v dětech zájem o knihy, ukázat jim,
jak jsou v životě důležité a v neposlední řadě
také to, že jim knihy
přinášejí poučení,
informace, zábavu, spoustu dobrodružství,
oddych, ale i únik před starostmi a mnoho
dalšího. Abychom v dětech vybudovali trvalý
vztah ke knize a podporovali čtenářství dětí, je
zapotřebí neustále aktualizovat nabídku knih
v naší školní knihovně a zlepšit žákům přístup
k těmto knihám. Jeden krok jsme udělali už v loňském školním roce, a to
vybudování nové žákovské knihovny v prostorách PC učebny. Děti tak mají
častější kontakt s knihami a denně o velké přestávce zde funguje výpůjční
služba.
Dalším krokem by měla být obnova knižního fondu školní knihovny. Tento
krok je však pro nás finančně velice náročný, proto bychom se rádi obrátili právě
na Vás s prosbou o pomoc.
Pokud byste chtěli podpořit v dětech zájem o knihy, můžete tak učinit
darováním knihy do školní knihovny. A jak na to ? Je to jednoduché. Kniha může
být buď úplně nová, zakoupena v antikvariátu či vyřazena z domácí knihovny.
Nemusí být tedy úplně nová, ale musí být zachovalá. Pokud si nevíte rady
s výběrem knihy, můžete si projít seznam knih, které bychom v naší knihovně
jistě uvítali (zveřejněn na webu školy), nebo se poradit osobně či e-mailem
s některou z našich vyučujících.
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V každé darované knize by mělo být uvedeno jméno dárce knihy a datum
věnování. Do knihy můžete samozřejmě připsat i nějaký vzkaz pro její budoucí
čtenáře. Takto připravenou knihu prosím doručte do školy paní učitelce Mgr.
Lence Kurečkové.
Předem všem dárcům knih děkujeme. Jejich seznam bude průběžně
zveřejňován na webových stránkách školy.
Mgr. Jana Kocichová
Sázeli jsme stromy
Během letních prázdnin se na starostu obce p. J. Vorala obrátila s dotazem
p. Lenka Dočkalová a Monika Kořená, zda by se v naši obci našla lokalita pro
výsadbu stromů. Paní L. Dočkalová je členkou neziskové organizace Sázíme
stromy, která funguje jako prostředník mezi sponzory, okrasnými školkami,
městskými úřady a dobrovolníky. Zabývají se sázením stromů a keřů na místech,
která jsou pečlivě vybírána ve spolupráci s obecními úřady a dalšími
společnostmi. Jejich hlavním posláním je obnovovat a vysazovat nové aleje
stromů, sázet remízky a doplňovat stromy do sadů a všude tam, kde to dává
smysl.
Pro výsadbu byla vytipována tři místa, a to prostranství před kulturním
domem, akátová alej a prostranství kolem základní školy. Firma DHL, která byla
hlavním sponzorem této akce a uhradila finanční náklady spojené s nákupem
stromů, vybrala lokalitu školní zahrady.
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V sobotu 15. 10. 2016 došlo tedy k výsadbě okrasných a ovocných stromů
v areálu školy za účasti p. starosty J. Vorala, p. L. Dočkalové a p. Plhákové (členky
spolku Sázíme stromy), vedoucího leteckého oddělení DHL z Brna p. P. Šimoníka
a zástupců z řad DHL Ostrava a rodinných příslušníků. Před školou byly
vysázeny
pod odborným
dohledem
zahradnice
Moniky
Kořené
(www.ktgardens.cz) dva stromy moruše (kterých bylo v minulosti více, neboť
žáci se v minulých letech věnovali chovu bource morušového, listy z těchto
stromů pak použili pro krmení housenek) a strom ginkgo biloba.
Ve školní zahradě je to pak okrasný strom catalpa a ovocné stromy jabloně,
švestky a kdoule.
Firmě DHL stejně jako organizátorům Sázíme stromy patří naše velké
poděkování za zkrášlení a ozelenění školní zahrady. Děkujeme.
V případě, že byste měli zájem podpořit činnost spolku Sázíme stromy
kontaktujte p. L. Dočkalovou e-mail lenka.dockalova@sazimestromy.cz
Mgr. Šárka Storzerová
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Sběr papíru
Již tradičně se v naší škole uskutečnil podzimní sběr papíru. Organizačně
se na celé prospěšné akci podílela paní ředitelka Mgr. Šárka Storzerová za
nemalého přispění paní učitelky Mgr. Jany Brožové.
Ruku k dílu přiložili také nejstarší žáci školy – osmáci a deváťáci. Počasí
v úterý 18. října odpoledne nám zrovna moc nepřálo - bylo chladno a sychravo.
O to větší poděkování za hladký průběh akce organizované i pro občany
Jistebníku patří všem zúčastněným.
Nasbíralo se celkem 6310 kg papíru, což se rozhodně do jednoho
kontejneru nevešlo, proto byl příští den přivezen ještě další kontejner. Tentokrát
mezi nejlepší sběrače patří:
1) Daniel Buchta ze 2. třídy – 307 kg
2) Leontýna Fialová z 8. třídy – 280 kg
3) Radovan Marek z 8. třídy – 241 kg
Sběrové akce, jak už bylo řečeno, se zúčastnili i občané Jistebníku. Někteří
se rozhodli získanou finanční částku věnovat škole, za což jim děkujeme. Jsou to
Mgr. J. Starečková, pan Jedlička, pan Marek, pan Vágner, manželé Vavračovi a
manželé Novákovi. Peníze za sběr budou použity na nákup výtvarných potřeb do
zájmových útvarů.
Jak jistě víte, tento sběr papíru je pro naši školu tradičně soutěžní
disciplínou v soutěži vyhlašované Sběrnými dvory s. r. o. „O ekologicky
nejzdatnější školu“, v níž jsme v minulých letech několikrát vyhráli druhé místo
a obdrželi finanční dar. Děkujeme, že nám pomáháte soutěžit a být úspěšní.
Podobná sběrová akce se opět uskuteční na jaře.
Mgr. Svatava Dreslerová

Podzimním sběrem papíru jsme společně přispěli
k záchraně 90 stromů.
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JISTEBNÍK V POHYBU z.s.

/Martin Otto, předseda/

Pozvánka na:
Štěpánský turnaj ve stolním tenise 26. 12. 2016 - 2. ročník
- kategorie ženy, muži, děti
- startovné 50,- Kč (děti do 15 let 20 Kč)
- každý účastník přinese malý dárek do tomboly
- sraz v 8.30 hod. v tělocvičně ZŠ Jistebník, losování v 8.50 hod.
- prosíme o zaslání nezávazných přihlášek na martin.otto@seznam.cz, případně i
startovného na transparentní účet spolku č. 2200743991 / 2010, uveďte
jméno a startovné turnaje ve stolním tenise
- loňské vítězství obhajuje Dalibor Čechovský, najde letos přemožitele?
Nabídka vánočních dárkových poukazů na Jistebnickou lyži a Jistebnický
půlmaraton 2017
- případní zájemci pište na martin.otto@seznam.cz
3. ročník Jistebnické lyže
- termín, cena a místo - vše upřesníme při osobním kontaktu a na našich
webových stránkách
- předběžně se bude jednat o jednodenní autobusový zájezd do Beskyd na Soláň
- pokud to sněhové podmínky dovolí, bude pro akci připravena "rodinná"
slalomová trať
- Soláň je rovněž ideálním místem pro běžkaře
7. ročník Jistebnického půlmaratonu 20. 5. 2017
- startovné 200 Kč, do 18 let 50 Kč
Děkujeme všem, kteří se našich akcí v roce 2016 účastnili a také všem, kteří
nám byli jakýmkoliv způsobem nápomocni, ať osobní účastí v organizačních
týmech či jakoukoliv finanční podporou. Bez Vás by to nešlo!!!
Těšíme se na spolupráci i v roce 2017.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/výbor SDH/

Rok s mladými hasiči
Mladí hasiči Jistebníku se letos zapojili do
Moravskoslezské ligy v požárním útoku se dvěma
družstvy, a to v kategorii mladší a starší. U obou
družstev došlo na důležitých postech ke změnám,
takže začátkem sezóny nebyly výsledky ideální, což se
však snahou a tréninkem brzy změnilo k lepšímu.
Obě družstva reprezentovala naši obec úspěšně. Mladší žáci zakončili
sezónu celkově na osmém místě, starší žáci na místě čtvrtém. Děti se na
soutěžích velice snažily, ale konkurence byla veliká. Proto jim patří veliké
poděkování za jejich snahu a vytrvalost. Poděkovat musíme také rodičům
soutěžících dětí za celoroční podporu a pomoc SDH.
V tomto roce se po osmileté pauze do Moravskoslezské ligy dospělých
zapojilo i družstvo mužů, dá-li se to tak říct, neboť jejich věkový průměr nebyl
ani 18 let. Cílem družstva bylo hlavně získávání zkušeností, aby v blízké době
mohli navázat na úspěchy svých starších kolegů.
Poděkování patří všem sponzorům a podporovatelům našeho sboru.
S díky - Konečný Roman, velitel SDH, Šichor Radek, místostarosta SDH.
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem svým
příznivcům z řad sponzorů, přátel, občanům i členům za projevenou celoroční
přízeň, dary a spolupráci, bez nichž bychom nemohli uskutečnit akce pořádané v
letošním roce.
V závěru roku Vám všem jistebničtí hasiči přejí radostné a spokojené
prožití vánočních svátků, v roce 2017 pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a
pohody v rodinném i osobním životě.

TJ JISTEBNÍK

/Jiří Veselý ml./

DRUŽSTVO MUŽŮ
Naši muži mají za sebou úspěšnou půlsezónu, ve které jsou po odehraných
třinácti zápasech na 1. místě v soutěži CANIS I.B třída mužů sk. „D“ .
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Touto cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří se nemalou měrou podíleli
a stále podílejí na tomto úspěchu - všem hráčům, v čele s trenérem Martinem
Štverkou a vedoucím družstva Petrem Nesvadbou starším, taktéž pořadatelům,
ať už z řad věrných diváků či funkcionářů klubu, ale i všem fanouškům, kteří
naše sportovce podporují nejen v období, kdy se jim daří, ale i v dobách méně
úspěšných.
Všichni v naší TJ si vážíme Vaší celoroční podpory i toho, že s námi
v hojném počtu vyrážíte na venkovní zápasy. Doufáme, že se opět potkáme na
začátku jarní části sezóny, která nám začíná už na konci března, a to venkovním
zápasem proti Kopřivnici, která je momentálně na 9. místě.
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ČLÁNEK V NOVINÁCH
Dne 29.11.2016 vyšel v novojičínském deníku rozhovor s naším trenérem
mužů, panem Martinem Štverkou. Dále Vám uvádíme krátký „výtah“.
Martin Štverka: „Kluci musí mít z fotbalu především radost“
/ROZHOVOR/ Za sebou má úspěšnou hráčskou kariéru a nyní vede Jistebník
vstříc boji o postup do A třídy. Ostravský rodák Martin Štverka v rozhovoru pro
Deník mimo jiné říká: Kluci musí mít z fotbalu především radost.
K fotbalistům Jistebníku přišel v zimě, před jarem
2015. V loňské sezoně je dotáhl ke třetímu místu a
s týmem kapitána Lebici myslí
na přední umístění také v aktuálním ročníku
2016/2017, ve kterém Jistebničtí přezimují na čele
I. B třídy, sk. D.
Někdejší hráč ostravského Baníku či Vítkovic, který
si vyzkoušel také angažmá v nižší rakouské soutěži,
a nynější trenér Martin Štverka, jenž bydlí
v Pustějově, hodnotí podzimní část sezony
pozitivně.
Jistebník totiž kromě úspěšně zvládnuté první poloviny sezony vyhrál také
okresní část poháru FAČR.
„Navíc, za celý kalendářní rok, když neberu kontumaci v Mořkově, jsme
v mistrácích prohráli pouze dvakrát - s Libhoští a Vlčovicemi. Musíme být
spokojeni a užívat si to, ale musí nás to zároveň posunout k tomu, abychom
pracovali ještě s větším úsilím a nadšením. Kluci musí mít z fotbalu především
radost. Proto to hrajeme. Tak abychom dělali radost sobě, ale taky našim
divákům a třeba i fanouškům soupeře, protože není nic lepšího, než když slyšíte,
jak vám rozumný fanoušek soupeře řekne, že jste hráli dobrý fotbal," rozpovídal
se člen fotbalové rodiny, ve které se rodí další generace úspěšného jména
Štverka, neboť kariéru už rozjel také Martin Štverka junior.
V podzimní části jste posbírali 30 bodů a v nabitém čele tabulky
přezimujete na 1. místě. Jak jste s první polovinou sezony spokojen?
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Všechno začalo už kvalitní letní přípravou, která proběhla velmi dobře a hodně
nám pomohla. Odehráli jsme přípravné utkání většinou s účastníky z A třídy a
zvládli jsme to. Samotná soutěž nám taky vyšla. Za mého působení v Jistebníku
jsme se navíc poprvé přihlásili do okresní části poháru. Na můj vkus jsme ale
hráli převážně se soupeři z nižších soutěží, ale zvládli jsme to a postoupili do
finále proti Spálovu. Postupně nám začala mistrovská soutěž, takže se to trošku
nakupilo, protože jsme hráli více než měsíc středa - víkend a zápasů bylo dost.
Kádry nejsou obecně tolik široké, navíc přišla nějaká zranění, ale naštěstí nebyla
vážná. V prvním finále jsme pak doma porazili po velmi dobrém výkonu Spálov a
udělali jsme si tak dostačující náskok do odvety, kterou jsme ale hlavně v prvním
poločase, možná s vědomím, že máme nahráno, trošku podcenili, což se
absolutně nemuselo vyplatit. Spálov na nás vletěl, hrál velmi dobře a vedl 2:0.
Navíc měl i další šance, ale naštěstí jsme ve druhém poločase snížili na 1:2 a
žádné drama nakonec nebylo. Prohra mě ale mrzela, protože obecně nerad
prohrávám.
Celý článek si můžete přečíst na: www.novojicinsky.denik.cz nebo na
www.tjjistebnik.cz .
SPORTOVNÍ & SPOLEČENSKÉ AKCE
AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY

V sobotu 25.10.2016 se uskutečnil nejočekávanější a nejostřeji sledovaný
zápas roku 2016 !!! Utkaly se mezi sebou totiž již po šesté dva nejznámější celky
JISTEBNÍKA, a to borci z Nádraží proti borcům z Vesnice.
Zápas byl bojovný a po celou dobu vyrovnaný. V základní hrací době
skončil zápas nerozhodně a nakonec o letošním vítězi musely rozhodnout až
penalty. Tím se stalo družstvo VESNICE, které si odneslo nový putovní pohár.
Ten si můžete prohlénout v Hospůdce Na hřišti, kde bude až do dalšího
vzájemného zápasu vystaven. V celkové bilanci je to nyní nerozhodně a to
v poměru :
3 vítězství NÁDRAŽÍ
a
3 vítězství VESNICE.
12

Potvrdí příští rok borci z Vesnice své vítězství z letošního roku nebo jim
uloupí cenný pohár borci z Nádraží? Nechme se překvapit …

Družstvo NÁDRAŽÍ

Družstvo VESNICE
13

Nahoře pár momentek z utkání :
- předávání vlaječek mezi kapitány
obou týmů;
- čekání na začátek zápasu na obou
střídačkách;
- početné zastoupení fanoušků
družstva Vesnice s transparentem.

Na fotografii vlevo –putovní pohár pro
vítěze.
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V pátek 9.12.2016 jsme pořádali ve vinárně KD Jistebník MIKULÁŠSKOU
DISKOTÉKU. Celou akci hodnotíme velmi kladně. Jsme rádi, že se Vás tolik
zúčastnilo a bavili jste se s námi skoro do páté hodiny ranní. Nejvíce jsme měli
radost z toho, že většina ze zúčastněných se na akci připravila a přišla v slušivém
převleku – ať už za čerta, anděla či Mikuláše. Svými maskami pak přispěli
k nádherné a pohodové předvánoční atmosféře.

PLÁNOVANÉ AKCE TJ JISTEBNÍK
Z kraje příštího roku opět pořádáme tradiční Sportovní ples, který se
bude konat v pátek 20.1.2017 ve všech prostorách KD Jistebník. Všichni jste
srdečně zváni.
(Více informací, včetně programu - najdete na našich webových stránkách
www.tjjistebnik.cz )
15

HLEDÁME KOLEGY
Vážení a milí přátelé sportu, hledáme do svých řad schopné a
hlavně „nadšené“ lidi. Potýkáme se s nedostatkem trenérů u
našich mladých fotbalistů i fotbalistek.
Pořádání tréninků pro naše nejmladší sportovce však vyžaduje spoustu
času a energie. Bohužel v počtu, v jakém se nyní nacházíme, to nelze dost dobře
zvládat.
Hledáme proto osoby na pozici:
1) TRENÉR MLÁDEŽE / PŘÍPRAVKY
2) TRENÉR DOROSTU
Dále hledáme REDAKTORA, který by psal články o všech zápasech našich
mužů. Chodil by jak na domácí, tak vyjížděl na venkovní zápasy. Tyto články
bychom pravidelně umisťovali na naše webové i facebokové stránky. Pro
zájemce, popřípadě pro zodpovězení Vašich dotazů jsme Vám k dispozici na:
info@tjjistebnik.cz .
ZÁVĚR
Dovolte mi, abych Vám za celý Výkonný výbor TJ Jistebník popřál klidné a
ničím nerušné svátky. A do nového roku, aby jste vkročili tou správnou nohou a
nenechali se stáhnout všeobecným shonem, ať už v práci, tak také v osobním
životě.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Ladislava Jedličková
85 let
Stanislav Ogieglo
75 let
*
*
*
*
*
Karel
Muroň
85 let
Bohuslav Ledvina
80 let
Otakar
Vaněk
80 let
Věra
Folfová
80 let
Jiřina
Grajová
75 let
Miluše
Gabaĺová
75 let
Vítězslav Mácha
70 let
Jan
Košař
70 let
Růžena
Richtárová
70 let
Zdenka
Vijačková
70 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

ŽIJÍ MEZI NÁMI

/rada obce/

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé
naší společnosti.
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J.
Janského dárcům krve, kteří dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského je občan naší
obce pan Tomáš G E B A U E R , bytem Jistebník 443.
Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují panu Tomáši Gebauerovi
za příkladný, hluboce lidský postoj a blahopřejí mu k udělení ZLATÉ MEDAILE.
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CO NÁS ČEKÁ V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ

PLESOVÁ SEZONA 2017

.

20. 1.

Sportovní ples TJ Jistebník

10. 2.

Obecní bál

17. 2.

5. muzikantský ples

25. 2.

Ples hasičů

4. 3.

.

Dětský maškarní ples

Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a dobré zábavě.
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25 LET CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI POODŘÍ /Radim Jarošek/
Poodří idylické
Seriál příspěvků k 25. výročí vzniku CHKO Poodří se
spolu s končícím rokem 2016 chýlí k závěru. Možná
nastal ten správný čas opustit strohá fakta a nechat
zaznít trochu odlišné tóny vzdálené více než století.
Poodří bylo součástí území nazývané Kravařsko a v roce
1898 autor v knize Moravské Kravařsko popisuje
poetickým jazykem údolí Odry takto: „Louky kol Odry zaplavovány jsouce kalnými
vodami jarními, skýtají hojnosť výtečného sena i otavy, někde i třetí seč bývá dosti
výnosná. Hospodáři vysadili tu na hranicích jednotlivých dílců svých stromy buď
ojediněle, nebo ve skupinách, tam různé křoviny ano i řady olší, podobně i křovím
vrbovým a stromy lemovány jsou břehy řeky Odry. Když v květnu vonnými květy a
hebkým listím příroda se oděje, promění se louky tyto v nádherný přirozený park,
vyjdou-li si pak k večeru srnky ze sousedního lesa na pastvu, a ve křoví-li slavík
klokotati počne, stojíš tu v šeru večerním jako v pohádce, pozoruje, kterak další
skupiny stromů v mlze se tratí. Všechno to úrodné údolí Oderské tajemným
kouzlem dýše, dodávajíc idyllického rázu celému Kravařsku.“
PS: Archeologické záchranné výzkumy na dálnici kolem Poodří odkryly několik
sídlišť z doby kamenné i bronzové. Důkaz o tom, že již tisíce let tady žijí lidé –
v krajině a s krajinou. Možná dobrý podnět k zamyšlení, co myslíte?
Vážení čtenáři, přijměte naše přání všeho dobrého do nového roku.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Vážení občané,
v průběhu podzimních měsíců byly opraveny a přemístěny herní prvky
z malého hřiště do areálu školní zahrady, kde jsou volně přístupny pro
všechny občany. Na malém hřišti byl vyměněn písek v doskočišti a zakryt
folií, aby nebyl znečištěn kočkami a volně pobíhajícími psy. Děkujeme za
udržování čistoty a pořádku na malém hřišti a ve školní zahradě.
Šárka Storzerová

Cvičení žen pod vedením Šárky Vitochové začalo 19. září 2016
v 18:30 hod. v tělocvičně základní školy a probíhá každé pondělí v tomto
čase. Nové zájemkyně o cvičení rády přivítáme.
Vedení ČASPV (Česká asociace sport pro všechny) Praha, přijímá
předběžné přihlášky pro nácvik společné skladby žen a mužů. Skladba je
určená pro Slet 2018 v Praze a XVI. Světovou gymnaestrádu 2019
v Rakousku.
Zájemci se mohou informovat na telefonním číslo 737 163 600
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A CO NA KONEC . . .
Oznamujeme občanům, že ve zpravodaji uvádíme blahopřání jubilantům
k jubileím: 60, 70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně. Občané, kteří si nepřejí,
aby byli mezi jubilanty uváděni, mohou toto oznámit v předstihu v kanceláři
obecního úřadu nebo telefonicky
556 418 066. Rádi Vám vyhovíme.
Obracíme se s prosbou na občany, aby v době, kdy bude třeba odhrnovat sníh,
neparkovali na obecních komunikacích – odhrnutí sněhu by nebylo možné.
Posledním úředním dnem na Obecním úřadu Jistebník v letošním roce bude
středa 21. prosince: 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00 hodin.
V roce 2017 začínáme úřadovat v pondělí 2. ledna.
Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2017.
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 6.1.2017.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2017.
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

* Evid. číslo MK ČR E 10242
556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz

* Adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník,
* 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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