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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu opět přivítat po dovolených a prázdninách, na nichž
jste zajisté načerpali nový elán a nové síly.
Dovolte, abych Vás informoval, že se nám podařilo v době dovolených
opravit nebezpečnou zatáčku na začátku obce a nový povrch má dalších šest
místních komunikací. Využili jsme tak recyklát z naší hlavní cesty, ale i
levnou nabídku živičného povrchu. Chtěl bych zde také poděkovat
zástupcům Moravskoslezského kraje - ten zařadil opravu komunikace přes
naši obec do letošního roku. Naše snaha tedy nebyla marná a komunikace je
opravena nákladem přes 8 miliónů korun. Započaly projektové práce na
novém oddělení mateřské školy (pro 25 dětí) a na opravě střechy hasičské
zbrojnice. Tato oprava se nám sice trochu komplikuje, protože od budovy
neexistuje žádná dokumentace, a tak si musíme pomoci sami. Na
rekonstrukci střechy hasičské zbrojnice nám Moravskoslezský kraj
přispívá částkou 300.000,- Kč. Děkujeme.
Mé poděkování patří také Ministerstvu pro místní rozvoj pod vedením
minystryně paní Karly Šlechtové za spolufinancování našeho
podporovaného bydlení částkou 3,6 mil. Kč. Bydlení je zkolaudováno a již
má i své nájemníky. Dělá se toho samozřejmě daleko více, ale to bude
předmětem mé zprávy ke konci roku.
Dnes Vám také mohu říci, že změna rozpočtového určení daní je již
schválena a pro naši obec by to mělo znamenat od roku 2018 přínos 1 až 2
mil. Kč. Konečně se podařilo to, oč usilujeme již od roku 2012. Nebylo to
jednoduché, ale vyplatilo se to.
Vážení spoluobčané, jsem rád, že pořádání ohňostrojů necháváte vyhlásit
včas v obecním rozhlase. Vaši sousedé tak na tuto situaci mohli být
připraveni.
Přeji Vám všem úspěšný konec léta a hezký podzim.
Váš starosta, Josef Voral
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY

/Jarmila Hurníková/

Ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskuteční volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
V Jistebníku bude volební místnost, tak jako v předcházejících volbách,
zřízena v budově Obecního úřadu Jistebník.
V první den voleb, tj. v pátek 20. října probíhá hlasování od 14.00 hodin do
22.00 hodin a druhý den v sobotu dne 21. října pak od 08.00 hodin do 14.00
hodin.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož seznamu
voličů je zapsán (dle trvalého pobytu), vydá obecní úřad na jeho žádost
voličský průkaz, který jej opravňuje hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR). Neprokáželi volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Šárka Storzerová, ředitelka/

Zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. září byl zahájen nový školní rok 2017/2018. Pro žáky
prvního ročníku začal slavnostním zahájením v obřadní síni Obecního úřadu
Jistebník. Starosta obce p. Josef Voral přivítal všechny přítomné, představil
paní učitelku prvního ročníku Mgr. Ivu Součkovou. O hudební vystoupení se
postarala paní Ing. Danka Němcová, učitelka ZUŠ ve Studénce, s žáky ZUŠ.
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Pak následovalo představování prvňáčků a slavnostní pasování na
školáky. Žáci dostali dárky, které jim předaly za Obecní úřad matrikářka
Jarmila Hurníková a paní Martina Vitochová za SRPŠ. Po společném
fotografování se prvňáčci se svými rodiči přemístili do budovy základní
školy, kde na ně čekali starší spolužáci z 8. a 9. ročníku, kteří je pak
doprovodili spolu s rodiči do první třídy. Paní učitelka žákům rozdala
učebnice, sešity a další školní potřeby. Pak už následovala krátká
informativní schůzka pro rodiče a školní rok byl zahájen.
Pro žáky 2. – 9. ročníku začal školní rok již tradičně v kmenových
třídách.
V letošním roce je počet zapsaných dětí na naší základní škole 128,
z toho 21 prvňáčků. Výuka je organizována v osmi třídách s devíti
postupnými ročníky. Na I. stupni (1. – 5. ročník) je 86 žáků a na II. stupni je
42 žáků.
Žákům, rodičům i zaměstnancům školy přeji klidný rok, hodně štěstí,
zdraví a vzájemné pohody.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková/

Dozrávající šípky a jeřabiny, zoraná pole, úhledné balíky slámy a
šustící kukuřice jsou první indicie nadcházejících zářijových dní, které
pozorujeme při toulkách přírodou nebo při jízdě na kole.
Naše mateřská škola je připravena na zahájení nového školního roku
2017/ 2018.
V průběhu prázdnin došlo k vymalování tříd, šaten a chodeb na obou
mateřských školách. Prováděly se zde drobné úpravy na hygienických
zařízeních, dezinfekce hraček, úklid všech prostor, včetně venkovních. Byl
opraven a natřen plot okolo budovy mateřské školy, došlo k ošetření a
úpravě zeleně.
V letošním školním roce 2017/2018 (vzhledem k přijímání věkově
mladších dětí - 2,5 roku) vytváříme dvě třídy pro mladší děti a jednu třídu
pro věkově starší děti, které se budou připravovat na úspěšný vstup do
základní školy. Děti ve třídách budou jednotně vzdělávány podle výchovně
vzdělávacího programu, který bude přizpůsoben svou náročností věku a
potřebám dětí. Zajímavé a pestré vzdělávací činnosti pro děti připravují
třídní učitelky ve svých třídních programech. Prolínají se zde výtvarné,
pracovní, hudební, logické, logopedické, sebeobslužné i poznávací činnosti
přizpůsobené věku dítěte.
Nezapomínáme na to, že se naše krásná vesnice Jistebník nachází
v malebné přírodě. Mnoho našich výukových témat směřuje k přírodě.
Zaměřujeme se na ochranu přírody, vnímání její krásy a její důležitosti pro
život člověka. Organizujeme výlety do přírody s plněním tělovýchovných a
závodivých prvků, s poznáváním rostlin a živočichů nebo si prostě umíme
hrát i s klacíky a kamínky. Tyto činnosti přinášejí radost dětem všech
věkových kategorií.
Pobyt na školní zahradě je další dětmi vítanou činností. Každý rok se
vyčlení skupina zapálených fotbalistů, hráčů pozemního hokeje, děti baví
jízda na koloběžkách, houpání se na houpačkách, využívají průlezky. Tyto
pro děti příjemné činnosti přispívají zároveň k rozvoji hrubé motoriky.
V letošním školním roce se musíme zaměřit na obnovu dětského pískoviště,
které již nevyhovuje provozu.
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V nabídce pro rodiče starších dětí nebude chybět celoroční "Plavání se
žabičkou“ ve Fryčovicích. Podle příznivých sněhových podmínek nabídneme
rodičům také výuku v lyžařské školičce.
Těšíme se na nový školní rok a věříme, že bude stejně pohodový jako
ten předešlý.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/ Jiří Veselý ml./

JISTEBNÍK "A" - SOUTĚŽ / PODZIM 2017 - I.A třída, skupina B
12.08.17, SO,
17:00 hod.
Jistebník A Brušperk
20.08.17, NE,
17:00 hod.
Bystřice
Jistebník A
26.08.17, SO,
17:00 hod.
Jistebník A Dolní Datyně
03.09.17, NE,
16:30 hod.
Vendryně Jistebník A
10.09.17, NE,
16:00 hod.
Jistebník A Hrabová
16.09.17, SO,
16:00 hod.
Jistebník A Jablunkov
23.09.17, SO,
16:00 hod.
Jistebník A Dobrá
30.09.17, SO,
15:30 hod.
Sedliště
Jistebník A
07.10.17, SO,
15:00 hod.
Staré Město Jistebník A
14.10.17, SO,
15:00 hod.
Jistebník A Libhošť
22.10.17, NE,
14:00 hod.
V. Albrechtice - Jistebník A
28.10.17, SO,
14:00 hod.
Jistebník A Stonava
04.11.17, SO,
14:00 hod.
Dobratice Jistebník A
JISTEBNÍK "B" - SOUTĚŽ / PODZIM 2017 - IV.třída
20.08.17, NE,
17:00 hod.
Jistebník B 03.09.17, NE,
16:30 hod.
Jistebník B 09.09.17, SO,
16:00 hod.
Heřmanice 17.09.17, NE,
16:00 hod.
Jistebník B 23.09.17, SO,
16:00 hod.
Hostašovice 01.10.17, NE,
15:30 hod.
Jistebník B 08.10.17, NE,
15:00 hod.
Jistebník B 15.10.17, NE,
15:00 hod.
Jistebník B 22.10.17, NE,
14:00 hod.
Jistebník B 29.10.17, NE,
14:00 hod.
Straník
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Kujavy
Nová Horka
Jistebník B
Děrné
Jistebník B
Bravinné
Lubina
Mankovice
Lubojaty
Jistebník B

OS starší přípravka B - SOUTĚŽ / PODZIM 2017
07.09.17, ČT,
16:30 hod.
Jistebník 16.09.17, SO,
13:30 hod.
Bartošovice 21.09.17, ČT,
16:30 hod.
Jistebník 27.09.17, ST,
16:30 hod.
Jeseník
29.09.17, PÁ,
16:30 hod.
Suchdol
05.10.17, ČT,
16:30 hod.
Jistebník 11.10.17, ST,
17:00 hod.
Petřvald
19.10.17, ČT,
16:30 hod.
Jistebník -

Mošnov
Jistebník
Žilina
Jistebník
Jistebník
Bludovice
Jistebník
Tísek

OS žáci sk. B - SOUTĚŽ / PODZIM 2017
31.08.17, ČT,
17:00 hod.
Jistebník
07.09.17, ČT,
17:00 hod.
Jistebník
16.09.17, SO,
10:00 hod.
Suchdol
23.09.17, SO,
13:30 hod.
Heřmanice
28.09.17, ČT,
10:00 hod.
Jistebník
01.10.17, NE,
12:30 hod.
Spálov
08.10.17, NE,
10:00 hod.
FC Bílovec
12.10.17, ČT,
17:00 hod.
Jistebník
19.10.17, ČT,
17:00 hod.
Jistebník
28.10.17, SO,
12:00 hod.
Bravantice

FC Bílovec
Bravantice
Jistebník
Jistebník
Spálov
Jistebník
Jistebník
Heřmanice
Suchdol
Jistebník

-

Dosud známé výsledky našich zástupců v mužských soutěžích :
Jistebník "A"
Jistebník A Brušperk
2 : 1 (0 : 1)
Bystřice
Jistebník A
3 : 1 (2 : 1)
Jistebník A Dolní Datyně
1 : 3 (0 : 1)
Vendryně Jistebník A
0 : 4 (0 : 3)
Jistebník A Hrabová
0 : 4 (0 : 1)
Jistebník "B"
Jistebník B Jistebník B Heřmanice -

Kujavy
Nová Horka
Jistebník B

5 : 1 (3 : 1)
2 : 1 (1 : 0)
2 : 4 (1 : 0)

Více informací najdete na našich stránkách

www.tjjistebnik.cz
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Marie
Šimíková
97 let
Anna
Davidová
91 let
Libuše
Králová
85 let
Hostislav Havlík
85 let
Zdeňka
Křístková
85 let
Jiřík
Bruzek
80 let
Marta
Slaninková
75 let
Anna
Šodková
75 let
Růžena Marie Derrane
75 let
Marie
Vijačková
70 let
Miroslava Mikulová
70 let
Jaromír
Rašek
60 let
Milan
Šablatura
60 let
*
*
*
*
Dana
Filipcová
85 let
Arnošt
Hőpp
75 let
Marie
Krajníková
70 let
Vlasta
Krayzlová
70 let
Danuše
Krupová
70 let
Jiří
Dressler
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni
provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na povinnosti
související s jejich provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č. 34/2016 Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna
2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených
zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně
připomenout hlavní zásady jejich provozování.
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,
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•
•
•

•
•

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
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.
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

3 x za rok

kapalné

sezónní
provoz

celoroční
provoz

plynné

sezónní
provoz

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
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.
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.

SVOZ OBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

.

V sobotu 30. září 2017 proběhne v Jistebníku svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to na točně autobusu u
nádraží v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Co můžete přivézt:
Objemový odpad z domácností jako např. – lino, koberce, nábytek, bytové
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doplňky, polystyrénové obaly, kovové předměty, pneumatiky, elektro
spotřebiče, apod.
Nebezpečný odpad: baterie, žárovky, zářivky, zbytky olejů, barev a
rozpouštědel, kyseliny, jiné chemikálie, apod.
Co nemůžete přivézt:
- stavební odpad (střešní krytina, eternit, azbest, suť, kachličky, apod.)
- větve a zelený odpad ze zahrádek.
Svoz objemového i nebezpečného odpadu je určen pouze pro občany
obce Jistebník a občané za něj neplatí. Podnikatelé si musí zajistit odvoz
odpadů sami na své náklady.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK

/Ing. Jana Pastrňáková/

Mobilní hospic Ondrášek pečuje zdarma o nevyléčitelně nemocné
dospělé i děti v jejich domácím prostředí. Poskytujeme nejen zdravotní ale
také sociální, psychologickou a duchovní pomoc.
Působíme i ve Vaší obci a rádi bychom tak Vašim občanům sdělili, že je
možné zůstat doma až do konce, že existují služby, které jim v této nelehké
situaci pomohou a že nás mohou kontaktovat.
Můžeme si dovolit umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i
v domácích podmínkách. Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete
sami. Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým
i dětem umírat v kruhu svých blízkých - doma. Naše služby jsou pro pacienty
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zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických
nebo psychických, které onemocnění v závěru života přináší. Pracujeme
v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou paliativní péči.
Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog a
duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za
pacienty domů. Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici
pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní hospic
Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA.,
pomocí které chceme říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a že
existují služby, které vám pomohou. Kampaň proběhne od 9. do 15. října a
více informací se dočtete na facebookové události „DOMA. Týden pro Mobilní
hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh,
tel: 725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na
facebookovém profilu.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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A CO NA KONEC . . .
• V neděli 29. října 2017 v 03. 00 hodin končí
letní čas. Hodiny posuneme o jednu hodinu
zpět z 3.00 h. na 2.00 hod.
• V sobotu 25. 11. 2017 pořádá Dechový orchestr mladých Jistebník
v našem kulturním domě Svatomartinský koncert. Jste srdečně zváni.
• Příští zpravodaj na měsíce listopad - prosinec vyjde počátkem prosince.
Písemné příspěvky zasílejte do 9. 11. 2017.
Předsedům spolků navrhujeme, aby využili poslední číslo zpravodaje
roku 2017 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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