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SLOVO STAROSTY

.

Vážení a milí spoluobčané !
Celý rok uběhl jako voda a opět je tady prosinec. Začala doba adventní, a to
znamená, že se všichni připravujeme na Vánoce. Většinou to jsou starosti
příjemné.
Není však od věci ohlédnout se také dozadu a připomenout si aspoň to
nejdůležitější, co se nám podařilo uskutečnit v letošním roce 2017. Jedná se
např. o tyto události:
- v ZŠ TGM jsme zřídili novou učebnu z bývalého školnického bytu a byly
provedeny další nutné opravy střešních prvků, elektroinstalace apod.;
- pro rozšíření naší MŠ byla zpracována studie a v současné době je téměř
hotov i projekt na vybudování nového oddělení MŠ ;
- v KD byla dokončena výměna všech oken a dveří, což bude rozhodně
poznat i na spotřebě plynu při vytápění;
- konečně se nám podařilo opravit kanalizaci a příkop v nebezpečné zatáčce
u domu pana Chlupsy;
- naše snaha o opravu hlavní komunikace vedoucí přes naší obec byla letos
úspěšná a tato komunikace III.tř. 4804 je opravena přes celou obec –
náklady byly téměř 9 mil.Kč;
- byly provedeny rovněž opravy místních komunikací za více jak 2 mil. Kč;
- stavba 6 bytů podporovaného bydlení byla úspěšně dokončena, včetně
kolaudace a závěrečného vyúčtování s Ministerstvem pro místní rozvoj noví nájemníci již spokojeně bydlí;
- těsně před dokončením je i rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice za 1,3
mil. Kč;
- v areálu TJ Jisdtebník byla vybudována startovací zpevněná plocha pro
naše hasiče, kterou budou využívat i sportovci a parkovací stání u
vjezdové brány;
- dále bylo rozšířeno parkovací místo u nádraží a zrekonstruován chodník u
bytovek;
- také je již připravena studie altánů pro náves Jistebnických zpěváčků a pro
areál TJ;
- hotov je také konečně i projekt chodníku od hřiště až po žel. přejezd.
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Donesla se ke mně kritika těch, kteří nevidí dál, než na špičku vlastního
nosu. Například, že podporované bydlení pro seniory bylo drahé, a že jsme místo
toho měli postavit hřiště pro děti. Milí kritici, i Vám přibývají léta a nikdy nevíte,
kdy to budete potřebovat třeba Vy. V naší obci již máme dvě dětská hřiště,
skateboardový park, areál TJ a školní hřiště. V roce 2018 se chystá vybudování
víceúčelové sportovní plochy na školním hřišti. Projektová cena je 2 mil. Kč.
Podobná, ale větší bude pak později i v areálu TJ. Její rozpočet bude 3 – 4 mil. Kč,
a v podstatě se nejedná o žádnou mimořádnou stavbu.
Nezdá se to Vám kritikům, kteří byste chtěli vše hned, také mnoho? A těm,
kteří říkáte, že i v Košatce je malé hřiště s umělým povrchem sděluji, že Košatka
patří pod Starou Ves nad Ondřejnicí, která má rozpočet téměř 3 x větší než naše
obec. Pro nezasvěcené připomínám, že Program obnovy venkova
Moravskoslezského kraje využívá naše obec již asi 15 let. Nikdo si však
podmínky nepřečetl, proto také neví, že každý rok je možné podat jen jednu
žádost. Takže je to o tom, co je důležitější a čemu dá obec přednost. V letošním
roce to byla výše uvedená oprava střechy hasičárny.
Rád bych na tomto místě
poděkoval Krajskému úřadu
Moravskoslezského
kraje,
který se letos podílí na
spolufinancování „Rekonstrukce
střechy hasičské zbrojnice“
částkou 300.000,-Kč. Děkujeme.
Jsem přesvědčen, že se nám ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a
Ministerstvem pro místní rozvoj podařilo uskutečnit dobré akce .
Chtěl bych využít tohoto posledního zpravodaje roku 2017, 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 naší školy a školky, 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. Přijměte prosím mé poděkování.
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Vážení spoluobčané,
právě probíhá „advent“ – předvánoční čas. Je to doba naděje, doba, kdy je čas o
tom přemýšlet, doba, která říká: „Nic není ztraceno, všechno se dá změnit tam,
kde se do středu našeho zájmu dostane člověk. Možná někdy ten protivný
člověk, slabý člověk, ale člověk hodný lásky“.
Přeji Vám všem krásné prožití svátků vánočních. Prožijte je v klidu, míru,
rodinné pohodě a v lásce k bližnímu.
Do nového roku 2018 Vám přeji mnoho úspěchů v osobním životě, zdraví,
štěstí a spokojenost.
Váš Josef V O R A L

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Zlatuše Čiberová/

PODZIMOBRANÍ V DĚTSKÝCH DLANÍCH
Čas krásných barevných zážitků a
darů přírody přišel i do naší
mateřské školy "na nádraží" a my
brali vše, co podzim nabízel.
Ovoce a zeleninu ze zahrad jsme
očichávali, ochutnávali, malovali i
otiskovali. Pohádku
O veliké řepě se nám s malými
dětmi podařilo i pěkně
zdramatizovat. Plody stromů a
keřů jsme sbírali, poznávali, počítali, ohmatávali a tvořili dekorace.
Ale ne, že bychom jenom brali!
Kaštany, které jsme společně s dětmi sbírali, jsme odevzdali myslivcům –
pomůžeme tak zvířátkům v lese překonat nastávající zimu. Při sběru kaštanů
nám pomohla maminka Barušky a Davídka Bužkových a paní ředitelka ZŠ, Mgr.
Šárka Storzerová, za což jim děkujeme.
Podzim jsme obohatili pouštěním draků, dlabáním dýní, lampiónovým
průvodem, výlovem rybníka - společně s rodiči dětí.
Dny se sice už rychle krátí, ale tajemné šero je jako stvořené pro světýlka všeho
druhu – ať jsou to vydlabané dýně, lampiónky, adventní dekorace, hlavně když
rozzáří tmu a dětské oči.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Mgr. Naďa Malaníková/

Zájezd do Osvětimi, Březinky a Krakova
Co dva roky pořádá naše škola zájezd do Osvětimi. Letošní září bylo, co se
týče počasí, velmi škaredé, ale nám v pátek 15. 9. alespoň nepršelo, i když bylo
chladno a foukal vítr.
Zájezdu se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku a jejich rodinní příslušníci, čtyři
zástupci pedagogického sboru a několik jistebnických občanů.
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Cesta proběhla hladce. V Osvětimi jsme byli rozděleni do dvou skupin. Obě
skupiny provázely česky mluvící průvodkyně, které nám svým výkladem
přiblížily to, co jsme viděli - například bloky, ve kterých se v současnosti
nacházejí muzejní prostory, vězeňské cely a plac, kde byli vězni popravováni,
krematorium, ve kterém byla těla vězňů spalována.
V Březince jsme z věže ve vstupní části areálu shlédli celý obrovský
komplex „budov„ - některé jsme si pak i prohlédli. Nedá se popsat, v jakých
podmínkách - v zimě či v létě - tam lidé žili. Mnozí tam vydrželi jen pár měsíců a
brzy umírali.
Plni dojmů a myšlenek na minulost jsme se vydali do Krakova, kde jsme si
nemohli nechat ujít draka chrlícího oheň a také hradní komplex Wawel. Na
místním malebném náměstí jsme si dali rozchod. Domů jsme dorazili
v podvečerních hodinách.
Za všechny účastníky tohoto pěkného zájezdu bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu, který celý zájezd nám všem uhradil.
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Sběr papíru
V úterý 10. 10. 2017 se konal sběr papíru a lepenkových obalů. Nasbírali
jsme 4826 kg. Papír odvážíme do sběrných dvorů ve Sviadnově, které organizují
soutěž ve sběru papíru. Loni jsme skončili na krásném druhém místě a jako
odměnu jsme obdrželi 2000 Kč.
Letošními nejlepšími sběrači jsou :
1. místo – sourozenci Fialovi – 9. třída, 428 kg
2. místo Roman Kučera – 2. třída, 216 kg
3. místo David Vitoch – 6. třída, 197 kg
Chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří škole věnovali starý papír. Jsou to
manželé Vavračovi, Novákovi a Lövyovi. Peníze za sběr od těchto spoluobčanů i
za výhru budou použity na nákup výtvarných potřeb pro naše žáky.
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Sběr víček z PET lahví pro Marušku
Přidejte se s námi ke sběru plastových
víček pro Marušku.
Dívenka se narodila 18. 2. 2009 v Ostravě
a už od narození bojuje s mozkovou obrnou.
Sběrem víček ji pomůžeme financovat
potřebnou rehabilitaci, a tím přispějeme ke
zlepšení jejího zdravotního stavu a lepšímu
životu.
Víčka můžete odevzdávat v odpoledních
hodinách naší školnici - paní Konečné.
Více informací o Marušce naleznete na webových stránkách:
www.maruskakucerova.cz
Každé víčko se počítá. Děkujeme.
Třeťáci ve Světě techniky
V úterý 17. října se žáci třetí třídy v doprovodu své třídní učitelky Mgr.
Jany Kocichové a paní učitelky Mgr. Nadi Malaníkové vypravili do Ostravy do
Světa techniky. Po příjezdu nás paní lektorka odvedla do učebny Alexandr, kde
na nás čekal výukový program s názvem Kouzlo zrcadlení. Žáci se rozdělili do
skupin a po čtyřech se
usadili ke stolečkům, na
kterých
již
byla
nachystána spousta věcí –
tužky,
nůžky,
papíry,
obrázky a také zrcátka.
Celý program byl o osové
souměrnosti. Žáci mohli
kreslit osu souměrnosti na
obrázky na interaktivní
tabuli,
hledali
různé
obrázky pomocí zrcátek a
celý program byl zakončen
hraním pexesa a kreslením velkého, společného obrázku osově souměrných
obrazců pomocí obou rukou.
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Po skončení programu jsme více jak hodinu strávili hraním si v expozicích
Země a vesmír, Příroda, Věda… - a pak jsme se vydali na cestu domů.
Nám všem se takto strávené dopoledne moc líbilo a těšíme se na další
návštěvu tohoto zajímavého „světa“.
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Nejzdařilejší slohové práce žáků 3. třídy na téma - Popis zvířete
• popis probíhal bez předchozí přípravy
• žáci měli na práci pouze 25 minut
• texty jsou opraveny pouze pravopisně.
PES - Linda Krupová
Já popisuji psa. Je velký a hlavu má hnědou. Hlava je malá, uši má šišaté, a
taky někdy rovné. Oči má malé a kulaté. Nos je malý a kulatý. Tělo je
svalnaté a chlupaté. Nohy má tenké a trošku i dlouhé. Ocas je tenký a
chlupatý. Žije doma. Je masožravec, takže má rád maso. Pohybuje se na
čtyřech. Mám ho ráda, protože je kamarádský a roztomilý a milý. A hraje si
se mnou.
HAD - Tereza Razimová
Popisuju zvíře, které mám nejraději. To zvíře je had. Had může být velký
nejméně 5 cm. Barvu má nejčastěji hnědou, černou, šedou nebo zelenou.
Had má hlavu kulatou nebo šišatou. Má většinou hnědé nebo zelené oči.
Nosní dírky má malé a má je nad tlamou. Had si většinu věcí ohmatává
svým rozeklaným jazykem, aby se ujistil, že je to bezpečné. Had má tělo
hubené a dlouhé, ale po potravě ztloustne asi o 1 cm. Had má ocas
propojený s tělem. Had žije v lese, na poušti, ve vodě, nebo ho můžeme
chovat v teráriu. Had se většinou živí masem a jinak se může živit čímkoli.
Had se plazí a může i skákat ze stromu na strom. Proto je to moje
nejoblíbenější zvíře.
10

TULEŇ - Petr Kraus
Rád chodím do zoo, protože tam žije moje nejoblíbenější zvíře, tuleň. Tuleň
je velký jako mrož. Tuleň má šedou barvu. Hlavu má jako mrož. Uši nemá,
ale přesto slyší. Má dvě oči. Má černý nos. Tuleň nemá nohy, ale ploutve.
Ocas nemá. Žije v oceánu. Živí se rybami. Mám ho rád, protože mám rád
moře a vodu.
ŽRALOK – Eliška Šindelová
Já popisuji žraloka bílého. Je obrovský. Hlavu má připojenou k tělu, uši
nemá, nos nemá, dýchá plícemi. Tělo má modrošedé a břicho má bílé. Nohy
nemá, ale má ploutve. Ocas vypadá jako široká ploutev. Žije v moři a živí se
masem a krví. Plave v moři. Dost plave v Americe. To zvíře mám ráda,
protože mě zajímá podmořský svět.
VEVERKA – Klaudie Štellnerová
Když chodím na procházku do lesa, na stromech běhají veverky. Veverka je
přibližně velká jako kočka. Barvu má zrzavou, ale břicho má bílé. Její uši
vypadají jako trojúhelníky, které jsou zakončeny štětinami. Oči má černé,
malinké a lesklé. Také má malinkatý čumáček. Nohy má přizpůsobené tak,
ať může lézt na stromy. Ocas má mohutný a dokonce je větší než sama
veverka. Veverka žije v lese na stromech, ale často pobíhá i po zemi.
Oblíbenou potravou veverky jsou bukvice, žaludy, kaštany a ořechy.
Veverka se pohybuje velmi rychle, někdy skáče, někdy běží. Na tomto
zvířeti se mi nejvíce líbí jeho barva.
ZAJÍC – Vojtěch Vykydal
Rád chodím do lesa, protože tam žije zajíc. Vešel by se do dvou dlaní. Má
velké uši a malé oči. Je roztomilý a rychlý. Živí se trávou a senem. Žije
v noře a bojí se lišek. Má malý a kulatý ocas. Může být černý i hnědý. A má
dobrý sluch a čich. Když je nablízku člověk, tak hned uteče. Je to moje
oblíbené zvíře, protože má velké uši.

MORČE – Magdaléna Gorbová
Morče je větší než myš. Může mít různé barvy. Má malou hlavu. Uši má
malé. Oči má malé a černé. Nos má malinkatý. Tělo může mít tlusté i
hubené. Nohy má malé, na předních tlapkách má čtyři prsty, na zadních má
tři prsty. Morče nemá žádný ocas. Morče žije doma. Morčata jsou
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býložravci a jí mrkev, salát, jablka, jahody, rajčata. Pohybuje se podle toho,
jak je velké. Morče mám ráda, protože je hezké a taky moc roztomilé.
PES Alfík – Vilém Kaandorp
Alf je přibližně velký jako poník. Má bílou barvu. Nos má černý. Oči má
černé. Uši má rozpuštěné. Váží kolem 50 – 60 kg. Zadní tlapy má úzké až
mu jdou vidět kosti. Přední tlapy má normální. A ocas má jako drát. Žije u
nás doma. A pohybuje se na zahradě. Mám ho rád, protože se mi líbí.

Krásné vánoční svátky, v novém roce hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti. Přejí zaměstnanci základní školy a žáci.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Roman Konečný/

Moravskoslezská liga
Po několikaleté odmlce a loňském získávání
zkušeností se do kolotoče Moravskoslezské ligy
v požárním útoku, která se skládá z 12 ligových kol,
zapojilo družstvo mužů a nevedlo si špatně. V prvním
závodě v Oprechticích se umístilo na 2. místě a kluci
překvapili nejen sami sebe, ale hlavně ostatní
soutěžící družstva. Ve stejný den se za účasti 60 družstev konala v Oprechticích
významná noční soutěž CLIMART CUP, ve které naše mužstvo zvítězilo. Celkem
byli kluci na pomyslné bedně 5x, 8x do první pětky. Přišly i méně podařené
pokusy, které k tomuto sportu patří. Nakonec z toho bylo celkové pěkné čtvrté
místo.
Taky jsme se zúčastňovali pohárových soutěží, kde se získalo 6 prvních, 6
druhých a 5 třetích míst. Umístění do první pětky bylo ještě dalších 8.
Na soutěži v Markvartovicích jsme vytvořili rekord tratě 13,818 s, což je i
nejlepší čas, jaký kdy dosáhli muži z Jistebníku.
Největším úspěchem letošního roku je 3. místo na druhé největší soutěži
ČR, a to ve Velkých Hošticích - tzv. OCTOBER CUP. Startovalo zde 100 mužských
a 30 ženských družstev z celé republiky.
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Sbor dobrovolných hasičů Jistebník reprezentují v požárním sportu také
družstva starších a mladších žáků.
V letošním roce se zúčastnili obě družstva Moravskoslezské ligy pod
vedením Radka Šichora, Romana Konečného a Jakuba Fišera. Starší žáci se
v Moravskoslezské lize umístili z 15 ligových kol, ze 17 družstev na krásném 4.
místě. Mladším žákům se dařilo o něco lépe. Také ze 17 družstev se vyšvihli až
na bednu vítězů – získali nádherné 2. místo.
Je to úspěch jak pro SDH, tak také pro obec Jistebník.
* * * * * * * * *

Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku srdečně děkuje všem příznivcům
z řad sponzorů, přátel, občanům i členům SDH 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 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a
pohody v rodinném i osobním životě.
Vlasta Krayzlová, starostka SDH Jistebník
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TJ ISMM JISTEBNÍK, z. s.

/Jiří Veselý ml./

Vážení sportovní přátelé, na počátku listopadu nám skončila
podzimní část soutěží všech našich fotbalových družstev.
DRUŽSTVO MUŽŮ „A“
ČPP I.A třída mužů sk. B

A - mužstvo TJ ISMM Jistebník, pod vedením trenéra Martina Štverky a
vedoucího družstva Petra Nesvadby, hraje po loňském postupu (poprvé
v historii naší TJ) - 1.A třídu. Naše družstvo si (i přesto, že je nováčkem soutěže)
nevede vůbec zle. O tom se již přesvědčila i většina soupeřů, které Jistebník v
podzimní části potrápil. Úvod sezóny začal pro naše kluky trochu nervózně, ale
rychle se v soutěži adaptovali a stali se vyrovnaným soupeřem pro všechny
kluby. To potvrdili i v posledním domácím utkání, kdy porazili favorizovanou
Stonavu - 2 : 1.
Momentálně se Jistebník „A“nachází v horní polovině tabulky (6.místo) a
na vedoucí celek z Dolní Datyně ztrácí pouhých 6 bodů.
Tabulka po podzimní části :
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DRUŽSTVO MUŽŮ „B“
IV. třída

V červenci 2017 přihlásil Výkonný výbor TJ ISMM Jistebník pro velký
zájem hráčů do soutěže také mužský B-tým, který tak začal úplně od nejnižší, tj.
IV.třídy. Hlavním záměrem realizačního týmu (Jiří Veselý st., Josef Bučko,
Miroslav Tomášek, Milan Šablatura a Milan Tomeček) bylo na jedné straně
umožnit nadále se opět aktivně zapojit do „fotbalové činnosti“ mnohým
z bývalých nadějných jistebnických dorostenců, na druhé straně pak i hráčům,
kteří již s aktivní činností před časem skončili a rádi by si ještě pro radost
soutěžně zahráli. Zároveň tak došlo k vytvoření určité dílčí zálohy pro náš A-tým
(v případě zranění nebo onemocnění většího počtu hráčů hlavního týmu). Zatím
se z B-týmu podařilo vytvořit dobrou partu, která se pomalu, ale jistě herně
zlepšuje, což se prokázalo i výhrou na hřišti prvního celku soutěže - Straníku.
Ještě lepší umístění si hráči pokazili posledním dohrávaným utkáním s
družstvem Hostašovic, se kterým prohráli 2 : 3. Přesto je náš celek v tabulce
zatím na krásném 5. místě a na vedoucí celek ztrácí rovněž 6 bodů.
Tabulka po podzimní části :
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DRUŽSTVO ŽÁKŮ
OS žáci sk. B

Nejlepšího umístění z našich družstev po podzimní části dosáhli jistebničtí
žáci, kteří pod vedením trenéra Jiřího Vitocha a vedoucího družstva p. Milana
Dufka suverénně kralují tabulce.

DRUŽSTVO PŘÍPRAVKY
OS starší přípravka sk. B – odehrané zápasy

Níže přikládáme také výsledky našich úplně nejmenších hráčů - přípravky.
Mošnov
Jistebník
6 : 2 (4 : 0)
Jistebník
Jakubčovice
8 : 8 (3 : 5)
Bartošovice
Jistebník
9 : 3 (5 : 3)
Jistebník
Bludovice
3 : 6 (2 : 2)
Petřvald
Jistebník
12 : 2 (6 : 1)
Jeseník
Jistebník
5 : 1 (3 : 0)
Jistebník
Tísek
5 : 5 (3 : 2)
Suchdol
Jistebník
14 : 3 (6 : 1)
Jistebník
Žilina
7 : 7 (4 : 4).
Naše přípravka zatím 3x remizovala, ale na své první vítězství stále ještě čeká.
SPOLEČENSKÉ AKCE
Akce, které již proběhly
V pátek 1.12.2017 jsme pořádali ve vinárně v Jistebníku
druhý ročník MIKULÁŠSKÉ DISKOTÉKY. Celou akci
hodnotíme opět velmi kladně. Jsme rádi, že se Vás tolik
zúčastnilo a bavili jste se s námi naplno až do konce.
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Nejvíce jsme měli radost z toho, že většina zúčastněných se na akci
patřičně připravila a přišla ve slušivém převleku – hlavně za čerta. Svými
maskami pak přispěli k nádherné a pohodové předvánoční atmosféře.

Pohled na pohodovou atmosféru "Mikulášské diskotéky" a také na některé
"čerty" a "čertice".
V pátek 8.12.2017 proběhlo tradiční "Posezení se sponzory" našeho klubu.
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Plánované akce TJ Jistebník
Z kraje příštího roku nám dovolte Vás pozvat na tradiční SPORTOVNÍ
PLES, který se bude konat v pátek 19.1.2018 ve všech prostorách KD Jistebník.
Začátek je naplánován na 19:30 hod.
(Více informací, včetně programu - najdete na našich stránkách
www.tjjistebnik.cz )
HLEDÁME KOLEGY
Vážení a milí přátelé sportu, hledáme do svých řad
schopné a hlavně „nadšené“ lidi. Chtěli bychom totiž
zkvalitnit vše co děláme a začít chceme hlavně od našich
nejmladších fotbalistů a fotbalistek.
Pořádání tréninků pro naše nejmladší sportovce však vyžaduje spoustu času a
energie. Bohužel v počtu, v jakém se nyní nacházíme, to není dost dobře možné.
Hledáme proto osoby na pozici:
1) TRENÉR PŘÍPRAVKY
2) TRENÉR ŽÁKŮ
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 facebookové stránky. Pro
zájemce, popřípadě pro zodpovězení Vašich dotazů jsme Vám k dispozici na :
info@tjjistebnik.cz .
ZÁVĚR
Dovolte mi, abych za celý Výkonný výbor TJ Jistebník poděkoval všem
sportovním příznivcům našeho klubu, sponzorům, starostovi naší obce a celé
obecní radě (se všemi zastupiteli) a popřál Vám klidné a ničím nerušené vánoční
svátky. Taktéž abyste do nového roku vkročili tou správnou nohou a nenechali
se stáhnout všeobecným shonem, ať už v práci či v osobním životě.
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VÝSLEDKY VOLEB

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR.
V Jistebníku jsme volili takto:
Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 1261
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
791 = 62,7 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
791
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
789
Pořadí stran dle odevzdaných hlasů:
Č. strany

Název strany

Počet hlasů

21
8
29
1
15
4

ANO 2011
KSČM
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura
ODS
Česká pirátská strana
ČSSD

262
110
94
77
73
68

20
24
7
10
12
9
26
22
30
27
28
6
13
19
23

TOP 09
KDU – ČSL
Starostové a nezávislí
ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU
Strana svobodných občanů
Strana zelených
Realisté
Dobrá volba 2016
Strana práv občanů
Sportovci
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Radostné Česko
Blok proti islamizaci – Obrana domova
Referendum o Evropské unii
Sdružení pro republiku – RSČ Miroslava Sládka

25
19
11
9
9
8
8
5
3
2
2
1
1
1
1
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VOLBA PREZIDENTA

/Jarmila Hurníková/

Počátkem příštího roku nás čekají opět volby, a to volba prezidenta České
republiky. Zveřejňujeme pro občany následující informace:

I N F O R M A C E o době a místě konání voleb
Starosta obce Jistebník podle § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o
volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě
prezidenta republiky), v platném znění
oznamuje:
1) Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne:
- v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
- v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
2) Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v
budově Obecního úřadu Jistebník, Jistebník č.p. 149.
3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4) Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5) V případě konání II. kola volby prezidenta republiky se uskuteční dne:
- v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin,
- v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti v den voleb.

PODĚKOVÁNÍ

/redakce/

Občanka naší obce, která si nepřeje být jmenována, touto cestou děkuje
dvěma jistebnickým chlapcům - Dominiku Máchovi a Patriku Štandlovi za
pomoc, kterou jí oba poskytli. Upadla u svého domu a vzhledem ke svému věku i
zdravotnímu stavu se bez pomoci nedokázala sama postavit. Přešlo kolem
několik lidí, ale až tito devatenáctiletí chlapci jí bez váhání nabídli svou pomoc,
zač jim upřímně děkuje. Je příjemné a chvályhodné, že člověk umí být člověku
člověkem. Svým skutkem udělali mnoha lidem radost!
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Terezia
Leopold
Božena
Elena
Milán
Danuše
Vladimír
Jiřina
Josef

Dynamusová
Juřina
Bestová
Robešová
Martinek
Vykydalová
Vitoch
*
*
*
*
Kotrsová
Válka

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

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

PLESOVÁ SEZONA 2018

.

 19. 1.

Sportovní ples TJ Jistebník

 26. 1.

Muzikantský ples

 2. 2.

Obecní bál

 10. 2.

Ples hasičů

 3. 3.

Dětský maškarní ples

Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a dobré zábavě.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

/článek z novin/

Vysokoškoláci se rozhodli pomoci sbírkou nemocné Natálce.
Dvě studentky Fakulty veřejných politik Slezské univerzity (SLU) v Opavě se
rozhodly, že pomohou Natálce Kotasové, trpící dětskou obrnou. Nikola Konečná
a Lucie Zelinková se staly garantkami veřejné sbírky, do níž se kromě SLU
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zapojila i Opavská kulturní organizace. 14. listopadu se také uskutečnil benefiční
koncert v opavském klubu Art. Letošní veřejná sbírka s benefičním koncertem
s názvem Společně pro úsměv navazuje svou myšlenkou na sbírku, kterou loni
na podzim uspořádali pro Natálku Kotasovou na Filozoficko-přírodovědné
fakultě SLU.
„Protože předchozí univerzitní sbírka umožnila Natálce absolvovat
rehabilitační léčbu a Natálka udělala velký pokrok především při chůzi, rozhodli
jsme se pokusit se získat další prostředky, aby léčba zaměřená především na
jemnou a hrubou motoriku mohla pokračovat“ vysvětlila Nikola Konečná s tím,
že na benefičním koncertě pronese úvodní slovo také rektor jejich univerzity
Pavel Tuleja.
U příležitosti benefice byl také zřízen bankovní transparentní účet
117900133/0300, kam všechny získané prostředky půjdou. Možnost přispět na
léčbu Natálky je zajištěna také formou výběru peněz do zapečetěných kasiček.
„Když mi přišla první zpráva od holek, byla jsem nejprve strašně
překvapená a poté nesmírně dojatá. Opravdu. To, že nám chce někdo pomoci, je
hrozně hřejivé. Natálčino léčení stojí opravdu hodně peněz a každá taková
pomoc je hodně důležitá a milá. Navíc přichází v době, kdy Natálka dělá velké
pokroky v chůzi. Má z toho velkou radost a snaží se. Jezdíme 2 x týdně na
rehabilitační cvičení do Klimkovic a do Poruby, což si musíme platit sami. Takže
za každou takovou pomoc jsem opravdu vděčná.“ svěřila se maminka Natálky.

22

Natálka se narodila předčasně o měsíc a půl a vážila jen 1390 g, ale
dýchala sama. Vypadalo to, že vše bude dobré a holčička svůj nepříliš vydařený
start do života dožene. Nicméně v 2. týdnu života jí prasklo střívko a musela být
operována. Ve třech měsících dostala těžký alergický zánět na bílkovinu
kravského mléka a vyšetření musela absolvovat pod narkózou. Byla apatická,
nereagovala na podněty a rodiče zjistili, že jejich dcera nevidí. Přes všechna
možná cvičení zůstala Natálka krátkozraká, má narušenu koordinaci oko-ruka a
také jemnou a hrubou motoriku. Je ale velmi vitální, inteligentní, upovídaná a má
skvělý hudební sluch.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Mysleme na bezpečnost i během Vánoc a Silvestra!
Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a silvestrovských
oslav. V tomto období snad v žádné domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s
hořlavých materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha případech i
svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. Ať už
jsou tyto výrobky koupené v kamenných obchodech, na stáncích drobných
prodejců nebo vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité
bezpečnostní zásady.
Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií na tu,
na které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky
zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být
vyznačena. Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte,
zda jsou řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak,
aby nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím
zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního
věnce. Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami
umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací.
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor nábytkových
stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan dokáže
přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní zásadou ale
zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru.
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Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření
a pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále
odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním
shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým
signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým
malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny.
Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná
pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných
prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek
byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy
nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze
prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem
zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším
18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také
průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější.
Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci
nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem
alkoholu.
Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý
materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila.
I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k
řadě tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a
materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární
bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy.
Další preventivní informace si můžete přečíst v našich informačních letácích na
odkazu zde: http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-letaky.aspx
Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje.

24

INFORMACE OBCE

/Iva Šelongová/

Měsíční odvoz popelnic OZO
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191, tj. nádoba na odpad o
objemu 70 l a tarif P 291, tj. nádoba o objemu 110 l, je četnost odvozu 1 x
měsíčně, zveřejňujeme termíny odvozu v roce 2018:
 leden
18. 1.
červenec 5. 7.
 únor
15. 2.
srpen
2. 8. a 30. 8.
 březen
15. 3.
září
27. 9.
 duben
12. 4.
říjen
25. 10.
 květen
10. 5.
listopad 22. 11.
 červen
7. 6.
prosinec 20. 12.
Čtrnáctidenní odvoz popelnic OZO
Nádoby na odpad s odvozem 1 x 14 dní jsou vyváženy každý lichý týden
ve čtvrtek.
Upozornění
První odvoz popelnic v roce 2018 bude z důvodu Novoročních svátků
posunut o jeden den, tzn. že nádoby budou vyváženy v pátek 5. 1. 2018.

OZNAMUJEME, INZERUJEME
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.

Za padesát korun se dá koupit spousta věcí, z nichž většinu někam
zahodíte a úspěšně na ně zapomenete, avšak dá se koupit i zážitek, na který
budete vzpomínat ještě dlouho - vstup na Vánoční UNPLUGGED. Letošní téma
má oblek, bílou košili, klobouk a čest - je totiž mafiánské. Proto neváhejte ani
minutu a přijďte si i Vy užít večer plný zábavy, kvalitní hudby či tanečních
vystoupení a nalaďte se na tu pravou vánoční atmosféru.
Těšíme se na Vás 21. 12. od 18:00 v malém sále KD v Bílovci!
organizační tým 2017
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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
čtvrtek 21. prosince: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30 hodin. Platby v hotovosti
v pokladně OÚ budete moci uskutečnit pouze do středy 20.12.2017.
V roce 2018 začínáme úřadovat v úterý 2. ledna.
 Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2018.
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 5.1.2018.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2018.
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Adresa: Jistebník č.p. 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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