JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
květen - červen 2017
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SLOVO STAROSTY

/Josef Voral/

Vážení spoluobčané,
velmi rád bych touto cestou opět ocenil iniciativu našich myslivců. Jako
každým rokem, tak i letos vyčistili kus přírody od černých skládek. Udělali
to jako vždy brigádně ve svém volném čase. Vážení myslivci – moc Vám
děkuji.
A nyní Vás seznámím s tím, co jsme již letos udělali a co se ještě
připravuje:
- bylo provedeno nutné kácení některých stromů a následně bude
pokračovat náhradní výsadba
- byly vyplaceny téměř celé finanční příspěvky pro složky v obci dle
schváleného rozpočtu
- chystají se opravy komunikací v obci; po dlouhých vyjednáváních se
podařilo dohodnout opravu komunikace přes celou obec, tzn. od
Josefovic až na oderský most, včetně opravy příkopu v první zatáčce
na začátku obce
- připravujeme i opravy místních komunikací v obci a poškozených
částí kanalizace
- u výměny oken a dveří v KD zbývá vyměnit jen troje dveře a celá akce
bude uzavřena
- v ZŠ TGM vznikne nová učebna ze školnického bytu, ale také budeme
muset dofinancovat asi půl miliónu na mzdové náklady pro školu
z důvodu výjimky z nejnižšího počtu žáků
- dětské hřiště v nádražní části bylo opraveno a přesunuto do areálu
školní zahrady a herní prvky na Návsi jistebnických zpěváčků byly
rovněž opraveny a doplněny novými prvky (lanová sestava a taková
cvičební pro ty starší)
- v současné době se vypisuje výběrové řízení na dodavatele
projektové dokumentace na výstavbu nového oddělení MŠ
s kapacitou do 25 dětí
- podporované bydlení pro naše starší spoluobčany je ve finále;
probíhají poslední terénní úpravy a práce směřující k dokončení
stavby; v nejbližší době budeme žádat o kolaudaci
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- bylo vypsáno výběrové řízení na opravu střechy hasičské zbrojnice
- připravují se podklady pro výstavbu altánů pro venkovní
společenské akce jak na návsi, tak i v areálu TJ, kde dojde i ke
zpevnění některých ploch a také přibude něco pro děti
- ve spolupráci s Pozemkovým úřadem a společností ORIS Olomouc se
dokončují na katastru naší obce komplexní pozemkové úpravy, které
trvaly skoro čtyři roky.
K tomu všemu potřebujeme dostatek financí, které dostáváme
z daňových výnosů státu. Ministr financí podpořil na našich jednáních
(Sdružení místních samospráv – MF) novelizaci RUD (rozpočtové určení
daní). Jestli budou příjmy obce vyšší, stejné nebo dokonce nižší jako loni, je
nyní výlučně na těch, které jsme minule volili. Vzhledem k tomu, že vždy
hospodaříme s rezervou, tak zatím nemáme problém. Ale může nás to
hodně zabrzdit. Proto budeme budovat jedině tehdy, když budeme finančně
zajištěni.
V nádražní části, tedy v Bezručově osadě jste asi zjistili, že nefunguje
obecní rozhlas. Při budování plotu na akátové aleji došlo k poškození
kabelového vedení na několika místech. Porucha je takového rozsahu, že ji
nelze opravit. Tato část vedení musí být úplně nová. Na zprovoznění
rozhlasu se pracuje.
Vážení spoluobčané, opakovaně si Vás dovoluji požádat, abyste před
pořádáním ohňostrojů v naší obci toto oznámili obecnímu úřadu
k vyhlášení v rozhlase. Uveďte prosím místo, den a čas. Majitelé psů si tak
budou moci včas zabezpečit své čtyřnohé kamarády a nebude docházet ke
zbytečným ztrátám a škodám.
Závěrem bych rád poblahopřál všem maminkám k jejich květnovému
svátku a dětem k 1. červnu. Žákům a studentům přeji zdárné ukončení
školního roku a hezké prázdniny a nám všem krásnou dovolenou.
Josef Voral, starosta Obce Jistebník
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VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

11. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 29. 3. 2017.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku v rámci neinvestičních výdajů pro ZŠ
TGM Jistebník, p. o. ve výši 532.187,- Kč na dofinancování mezd
z důvodu udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků;
darovací smlouvu na převod dlouhodobého majetku mezi Regionem
Poodří Bartošovice a Obcí Jistebník. Jedná se o cyklistické zastavení
umístěné na pozemku parc. č. 1318 v kat. území Jistebník;
bezúplatný převod pozemků parc. č. 1630/1, 1630/2, 1576/3 a 634/6
od pana Dalibora Hajduka do majetku Obce Jistebník;
prodej pozemku parc. č. 14442 o výměře 191 m2 v kat. území Jistebník,
paní Zlatě Vavračové, bytem Jistebník, za cenu dle znaleckého posudku;
bere na vědomí
změny položek v rozpočtu obce Jistebník na rok 2017, které jsou
způsobeny změnou zákona po schválení rozpočtu;
1. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2017;
obsah úplné aktualizace Územně analytických podkladů ORP Bílovec
2016, dle § 29 odst. 1 a § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu;
zprávu o výsledku kontroly u příspěvkových organizací MŠ Jistebník a
ZŠ TGM Jistebník ze dne 21.2.2017;
informace starosty obce.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

.

Jaro už je zase s námi
A díky tomu se děti v naší mateřské škole v Jistebníku mohou
věnovat oblíbeným aktivitám.
Na procházkách pozorujeme změny v přírodě, můžeme si
zasportovat na hřišti, využívat prostoru školní zahrady, hrát kopanou,
pozemní hokej, jezdit na koloběžkách, skákat panáka a mnoho jiných
činností.
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K jaru patří také výlety. Starší děti navštívily HZS v Bílovci , kde se
dozvěděly spoustu zajímavostí o záchraně lidských životů a v přímém
přenosu sledovaly výjezd hasičů k požáru. Mnoho chlapců se po tomto dni
chtělo stát hasiči. Spontánně po příjezdu do MŠ začali své zážitky kreslit a
jejich výkresy zdobí prostory nové hasičárny v Bílovci.

I malé děti však mohou mít své starosti a povinnosti. Jednou z nich je
zúčastnit se zápisu do základní školy. Dokázat, že jsem dobře připraven.
Pro děti prostředí Základní školy v Jistebníku není cizí. S učitelkami
z mateřské školy navštívily vyučovací hodinu v 1. třídě, opět se shledaly se
svými bývalými kamarády z mateřské školy, kteří už umí číst a psát.
Zápis prvňáčka je také první větší starostí pro rodiče. Život
budoucího prvňáčka, jeho první úspěchy i karamboly pomohla rodičům
v mateřské škole rozklíčovat metodička předškolní výchovy při schůzce
s názornou ukázkou. Každý z rodičů si vybral nějaký vzorec, podle kterého
může postupovat ve výchově svého dítěte.
Starší děti navštívily divadelní představení v Kulturním domě
v Bílovci. Ani trvalý déšť nás neodradil, abychom prožili prima den i s
dětmi z bíloveckých mateřských škol, které jsme při této příležitosti měli
možnost poznat.
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Naše děti nadále navštěvují plavecký kurz "Plavání s Žabičkou" ve
Fryčovicích. Děti mají výuku v bazénu, relaxují ve vířivce a v sauně.
Obklopuje nás čisté a moderní prostředí , výuka dětí je na vysoké úrovni.
V tomto jarním období se děti chystají překvapit svou maminku
pásmem písní, básní a pohybu. Budeme slavit Den matek a přijdeme potěšit
také jistebnické ženy do Kulturního domu v Jistebníku.
Přejeme všem ženám mnoho lásky , klidu a radosti ze své rodiny.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

OVOV
Zapamatovali jste si z loňského roku, co tato zkratka znamená? Ano,
je to Odznak všestrannosti olympijského vítěze – sportovní soutěž,
kterou pořádá společnost Sazka a jejími garanty jsou sportovci z řad našich
olympioniků. Okres Nový Jičín má na starosti Šárka Kašpárková, která naši
zemi reprezentovala ve skoku do výšky a trojskoku.
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Soutěž se konala 24. 4. 2017 v Odrách a naši školu reprezentovali ze
7. třídy – Eliška Štandlová, Štěpán Kříbek a Mikuláš Švihora, z 8. třídy –
Natálie Fialová, Leontýna Fialová, Jaroslav Honěk, Ondra Stiler a Lukáš
Chytil. Soutěže se účastnilo asi 146 závodníků, byli rozděleni na chlapce a
dívky a dále podle roku narození. Tak jako loni plnili řadu disciplín - např.
kliky po dobu 2 minut, trojskok, skoky přes švihadlo po dobu 2 minut, hod
2 kilogramovým medicinbalem přes hlavu, běh na 1000 m a driblování
míčem na košíkovou. Jejich výkony byly bodovány podle tabulek.

Soutěž byla náročná fyzicky i psychicky a proto jsme měli velikou
radost z 1. místa Natálie Fialové a ze 4. místa Ondry Stilera. Oba postupují
do krajského kola, které se uskuteční 8. 6. 2017 v Havířově.
Na krajské kolo se těší a my jim budeme držet palce. I ostatní
závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších výkonů. Děkujeme jim za
reprezentaci školy a věříme, že příští rok se soutěže opět zúčastníme.
Mgr. Naděžda Richtárová
7

Společenská výchova - taneční
V úterý 25. 4. 2017 začala v kulturním domě v Jistebníku společenská
výchova - taneční žáků II. stupně základní školy pod vedením tanečního
mistra Ing. Milana Kysučana. Taneční navštěvuje celkem 14 párů. Přihlásili
se i absolventi základní školy. V průběhu devíti lekcí se žáci naučí základní
kroky tanců waltz, valčík, polka, cha-cha, jive, blues, mambo a rokenrol.
Kromě tance se žáci učí i společenskému chování a vystupování. V sobotu
24. 6. 2017 pak proběhne závěrečná lekce za přítomnosti rodičů a dalších
rodinných přátel.
Mgr. Šárka Storzerová
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Poděkování
Základní škola se ve školním roce 2016/2017 zapojila, ve spolupráci
s Ostravskou univerzitou, do projektu Podpora společenství praxe jako
nástroj rozvoje klíčových kompetencí. V rámci tohoto projektu bude pro
naše vyučující připravena pestrá nabídka odborných workshopů na rozvoj
gramotnosti matematické, čtenářské a informační. Vyučující tak získané
poznatky využijí při výuce.
Naše poděkování patří Dipl. – Ing. Miloslavovi Cváčkovi, PhD. (firma
ISSM), který nám uhradil zakoupení knih pro školní knihovnu ve výši
8445,- Kč. Tyto knihy budou využívány na rozvoj čtenářské gramotnosti
v hodinách českého jazyka. Děkujeme.
Mgr. Šárka Storzerová

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci květnu a červnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Mária
Beláková
80 let
Vlasta
Rusková
80 let
Miroslav Besta
75 let
Anna
Holaňová
70 let
Pavla
Kučerová
60 let
Ivo
Šrámek
60 let
Ivan
Myška
60 let
*
*
*
*
Ján
Strašík
90 let
František Rusek
80 let
František Belák
80 let
Jana
Urbánková
75 let
Zdenka
Rašková
70 let
Anna
Urbánková
60 let
Josef
Chromec
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA 2017
/Mgr. Jiřina Matějová/

Program:
- náves Jistebnických zpěváčků od 14:30 hod. – koncert dechové hudby
Jistebnické 13; zahájení akce u sousoší Jistebnických zpěváčků
- sál kulturního domu - koncert pěveckých souborů od 15:00 hodin:
• Dětský pěvecký sbor Paprsek při ZŠ a MŠ Velká Polom
• Dětský pěvecký sbor Korálky, 8. ZŠ Frýdek-Místek
• Pěvecký sbor Bílovec
• Pěvecký sbor Čemu-ni, Sborové studio Ostrava-jih
- vstupní hala kulturního domu - výstava:
• Výtvarná tvorba rodiny Vlčkových
- v prostorách Galerijní ulice – výstava:
• Fotografie z Poodří
Srdečně zveme všechny příznivce na již 14. ročník
Podrobnější informace na: www.festival-poodri.cz
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festivalu.

DEN MATEK

/kulturní komise/

Druhá květnová neděle je již tradičně dnem, který přímo vybízí malé,
ale i dospělé děti, aby přišly s přáním a poděkováním své mamince, babičce,
prababičce k jejich svátku - Dni matek.
V Jistebníku se toto poděkování uskuteční v neděli 21. května ve
14:00 hodin v sále kulturního domu v Jistebníku.
V programu vystoupí děti MŠ Jistebník,
žáci ZŠ TGM Jistebník, kroužek ZUMBY pod
vedením paní Moniky Littnerové a žáci ZUŠ
pod vedením paní Danuše Němcové. K
slavnostní náladě přispěje krásnými
písničkami
také
historická
skupina
CAMERATA.
Všem maminkám, babičkám i prababičkám k jejich svátku přejeme pevné
zdraví a hodně šťastných chvil v kruhu
svých nejbližších.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Radek Šichor/

… informuje
Družstvo mladých hasičů se i letos chystá
zúčastnit řady soutěží v požárním sportu,
především zapojených do Moravskoslezské ligy.
Závody dětí začínají 6. května 2017
v Malenovicích. Trenéři mladých hasičů chtějí
jménem sboru dobrovolných hasičů poděkovat
především rodičům dětí, kteří zajišťují účast svých
dětí na závodech. Zároveň také zveme naše
fanoušky a příznivce požárního sportu na Pohárovou soutěž mladých
hasičů, která se bude konat v neděli 11. června 2017 od 8:30 hodin na hřišti
TJ Jistebník.
Těšíme se na Vaši přízeň a podporu dětských kolektivů v jejich
nadšení pro požární sport.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
KANCELÁŘ ŘEDITELE KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ
ODDĚLENÍ TISKU A PREVENCE

Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli usmrceni
cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu.
K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý cyklista
zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající zatáčce vyjel s jízdním
kolem mimo komunikaci, kde projel silničním příkopem a následně upadl na
zem. Při tomto utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat,
připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě. Než
vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně
odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava má zajistit
cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
• zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní
červenou svítilnou,
• přední odrazkou bílé barvy,
• odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
• na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy na
každé straně kola,
• dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným
ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního věku
vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
• volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
• matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně
rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
• světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa světelného toku
musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu,
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• zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou
s přerušovaným světlem červené barvy,
• zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit
svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez
přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
• účinné blatníky,
• zvonek,
• kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také
samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené
výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě
ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro
ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost cyklisty,
také používáním retro reflexních prvků se zvyšuje jeho viditelnost a
bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy.
Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je
dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného
dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou
vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo
komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý.
Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně
směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být
přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na
pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné
jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl
zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě
kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového
vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisař
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CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V KVĚTNU A ČERVNU

/redakční rada/

20. 5. - VH – půlmaraton, čtvrtmaraton, maraton a dětská sportovní
olympiáda – hřiště TJ Jistebník (CHKO Poodří)
21. 5. - Den matek - KD – od 14 hodin
27. 5. - 14. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska
– náves Jistebnických zpěváčků a KD - od 14.30 hod.
10. 6. - Vítání občánků - 10:00 hod. - obřadní síň obecního úřadu
10. 6. - Setkání s jubilanty - 11:00 hodin – obřadní síň obecního úřadu
11. 6. - Pohárová soutěž mladých hasičů v požárním sportu – hřiště TJ
02. 7. - Jistebnická pouť – náves Jistebnických zpěváčků

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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A CO NA KONEC . . .
* Děkujem občanům, kteří své psí mazlíčky venčí na obecních chodnících,
cestách a veřejných prostranstvích v obci, že po nich uklízejí výkaly.
Pejsků je hodně a nechceme se přece brodit v psích exkrementech!
* Majitelům psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, připomínáme, že
poplatek byl splatný do 30. dubna. Za jednoho psa činí poplatek 150 Kč
a je možné ho zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem na číslo účtu: 1760135359/0800.
* Další Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem července.
/Příspěvky posílejte e-mailem na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 16. června 2017.

* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Adresa: Jistebník 149, 742 82 Jistebník,
556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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