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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

.

Informace k organizaci zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Mateřská škola Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace
oznamuje,
že zápis dětí pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech od 2. 5. 2017
do 5. 5. 2017 v budově mateřské školy č.p. 325, v době od 7:00 do
14:30 hodin.
K zápisu do MŠ přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Žádosti o přijetí dítěte budou posuzovány dle platných „Kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.
Věra Vaňková, ředitelka MŠ
Co jsme zažili …
Školka Nádraží žije a stále se tady něco děje. I přesto, že teprve skončilo
pololetí, tak jsme toho velmi mnoho zažili.
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V září nás čekal adaptační program dětí, konstatujeme, že proběhl nad
očekávání a všechny děti si zaslouží výbornou.
V říjnu jsme navštívili Planetárium v Ostravě-Porubě, děti se cítily mezi
nebem a zemí při pohádce „Život stromů“ jako v bavlnce.
V měsíci listopadu jsme uspořádali dílničky pro rodiče a výsledkem byly
adventní věnce, svícny a vánoční dekorace. Rovněž v tomto měsíci bylo ukončeno
plavání s Žabičkou na krytém bazénu ve Fryčovicích. Deset lekcí uteklo jako voda a
věřte či ne, děti nás potěšily svou pílí, odvahou, ale hlavně velkými pokroky, které
za tu dobu udělaly.
Moc jsme se radovali ze zpěvu koled, za účasti a doprovodu dechové
hudby, při rozsvícení vánočního stromečku na návsi. V prosinci nás také navštívil
Mikuláš v podání Pepína Prcka a milé bylo i setkání při vánoční besídce
s programem pro rodiče. Vystoupení, které děti předvedly, bylo kouzelné a
rozzářilo nejedny oči přítomných.
Ihned v novém roce nás čekalo lyžování se Skaláčkem. Byly výborné
lyžařské podmínky a většinu odpoledních dní svítilo sluníčko. Hodně dětí stálo na
lyžích poprvé, učily se sjezd v pluhu, zvládat zatáčky, některé děti jezdily už na
kotvě a sjížděly velký kopec. Všichni byli šikovní a své umění předvedli rodičům na
závěrečné olympiádě.
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Koncem ledna nás čekalo týdenní téma Zvířátka v zimě. Do MŠ přišel pan
Kašinský ze záchranné stanice v Bartošovicích a myslivec pan Sládeček. Děti byly
seznámeny se zvířaty, které žijí v našem okolí. Vyprávění bylo doplněno
promítáním obrázků, a tak si děti měly možnost prohlédnout zajíce, srnce,
bažanty a koroptve, daňky a jeleny o něco blíže. Nechyběly ani myslivecké trofeje
a bylo na co koukat. Zážitky školáci namalovali a obrázky oživily prostředí školičky.
Dalším zpestřením byla pohádka manželů Polzerových „Švec a kouzelné botičky“.
V pohádkovém a masopustním týdnu nás okouzlil čokoládový, plyšákový,
barevný a kloboučkový den. Vyvrcholením byl karnevalový den a vystoupení na
dětském maškarním plese v kulturním domě. Brzy přijde jaro, čeká nás spousta
nových zážitků, her a výletů, takže se máme na co těšit.
Krásné jarní dny Vám za kolektiv třídy RYBIČEK přeje
Zlatuše Čiberová,učitelka

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Mgr. Šárka Storzerová, ředitelka školy/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA JISTEBNÍK okres Nový Jičín, p. o.

Informace k organizaci zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018:
termín zápisu: středa 19. 4. 2017, od 14.00 do 17.00 hodin
místo: učebna 1. třídy v budově Základní školy T. G. Masaryka Jistebník 315
K zápisu se dostaví děti:
1) narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011;
2) starší, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu začátku školní docházky do
31. 8. 2016;
3) narozené od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2011, pokud mají rodiče zájem o předčasné
umístění dítěte do školy;
4) k zápisu se dostaví i děti, u kterých rodiče budou žádat odklad začátku školní
docházky.
Je vhodné, aby se k zápisu dostavil alespoň jeden ze zákonných zástupců.
U zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a
vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy. Dotazník rodiče obdrží v Mateřské
škole v Jistebníku.
Pokud dítě MŠ nenavštěvuje, dotazník zákonný zástupce vyplní v den zápisu
ve škole.
4

Vážení rodiče, milí předškoláci,
zveme Vás na společné setkávání do základní školy, které se uskuteční v
termínech:
• 21. 2. 2017,
• 21. 3. 2017,
• 11. 4. 2017,
• 25. 4. 2017,
• 23. 5. 2017.
Projekt Setkávání bude probíhat vždy v době od 16:00 do 17:00 hodin.
Čeká nás pět společných setkání, na kterých se předškoláci i rodiče seznámí s
vyučujícími I.stupně. Předškoláci si ověří své znalosti a dovednosti z oblasti
zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, dozví se, jak správně
držet tužku a provádět uvolňovací cvičení. Formou her budeme rozvíjet řeč,
myšlení a sportovní dovednosti. S sebou si vezměte sportovní obuv.
Těší se na Vás učitelky I. stupně základní školy.

Od měsíce října navštěvují žáci naši školy celou řadu kroužků. Jsou to
sportovní kroužky, které pro žáky organizuje sdružení "Jistebník v pohybu" a to
kroužek míčových her, sebeobrany a ping pongu. Přípravu na tenis v zimních
měsících vede ve škole D. Stilerová. Paní M. Littnerová vyučuje zumbu a to pro
mladší a starší děti a nově kroužek mažoretek. Trenér J. Habich vede atletický
kroužek, který navštěvují žáci prvního a druhého stupně. Učitelky základní školy
vedou sportovně dopravní kroužek, kroužek dovedných rukou a kroužek
výtvarných činností. Paní Šusterová vede kroužek keramiky pro mladší a starší
žáky. ZUŠ vyučuje ve škole hru na flétnu, klavír, trubku a akordeon. V průběhu
zimních měsíců probíhají v tělocvičně ZŠ tréninky žáků v kopané.
Žáci mají tedy možnost vybrat si z pestré nabídky kroužků. Poděkování patří
vedoucím jednotlivých kroužků, kteří se zodpovědně na kroužky připravují a žáci
mohou tak smysluplně trávit svůj volný čas.
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Dne 4. 3. 2017 se jako poslední z řady plesů uskutečnil v sále kulturního
domu Maškarní ples, který organizovala základní škola ve spolupráci se Spolkem
rodičů a přátel školy. Úvodní část maškarního plesu vyplnila programem paní
Monika Littnerová s dětmi ze školky a školy. Následovala vystoupení dětí
z mateřské školy pod vedením p. uč. S. Rečkové a Z.Čiberové a žáků I. stupně
základní školy, která připravily p. uč. I. Součková, E. Smolanová a J. Matějová.
Vystoupení byla velmi nápaditá a pro mnohé děti i fyzicky náročná, neboť
některé děti vystupovaly v programu opakovaně. Veverka Terka a myška Klárka
pro děti připravily soutěže a tanečky. Mnohé z dětí taky navštívily rybolov, kolo
štěstí či zakoupily lístky do malé a velké tomboly.
Sponzory maškarního plesu byli Obecní úřad Jistebník, Potraviny Hruška
pí H. Coufalová, Chov ryb Jistebník, Truhlářství p. P. Storzer,Ing. J. Bučko,
Restaurace U Matěje p. R. Ledvina, Myslivecké sdružení Jistebník, Lékárna na
náměstí Bílovec, Restaurace Oáza p. P. Matěj, Řeznictví p. P. Kučera, Firma ISMM
p.Ing. Cváček, Ph.D., Spolek rodičů a přátel školy, Mary Kay pí J. Fáreková, TJ Sokol
Jistebník, manželé Vrbinčíkovi, Dostihová stáj Judr. L. Rokyta, Zámečnictví
p. P. Mariaš, Hospůdka na hřišti pí Z. Malá, Potraviny pí P. Wojciková, Restaurace
Na obci pí L. Mamula a pí M. Littnerová. Všem sponzorům děkujeme za finanční
dary a hodnotné ceny, které věnovali do tomboly. Zároveň děkujeme všem
příznivcům základní školy, kteří nám pomohli s přípravou a organizací maškarního
plesu.
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Galerijní ulice a Hostinec u Matěje pořádá
dne 24. a 25. března 2017
1. ročník akce

JARO JE TADY.....
pátek 24. 3. 2017 18 hodin

Galerie u foťáka
vernisáž výstavy "Jaro je tady..."
B. Jirků, Tylek a Tyleček, Z. Tománek, R. Brančovský, Ban Jiránková,
J. Andrle, M. Žemličková, B. Eliáš, O. Vorel, V. Šipoš a další
Výstavu doplňují výtvarné práce žáků ZŠ TGM Jistebník,
AVE ARTu Ostrava a Gymnázia O. Havlové Ostrava-Poruba.
Sobota 25. 3. 2017

Od 10 hodin Jarní nasazení v Galerijním rybníku
Od 13 hodin v prostorách před Hostincem u Matěje začíná
MATĚJSKÁ POUŤ
můžete se těšit
na
kejklíře
historický kolotoč
historické ruské kolo
provazový žebřík
hrnčíře a další atrakce
regionální speciality.
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA 2017
/Mgr. Jiřina Matějová/

Zveme všechny příznivce na
8. ročník pochodu Poodřím krajem Jistebnických zpěváčků
Trasa asi 20 km
Termín:
V sobotu 22. dubna 2017
Kdy a odkud a se vychází? V 10 hodin z Jistebníku - OÁZA
Jistebničané jdou od Oázy směr Košatka, most přes Lubinu a pokračují dál přes
louky k Proskovicím, ke Staré Bělé a k oderskému mostu u Polanky, v Polance u
Obloukové ulice odbočí mezi rybníky směr sádky a Rybářství Jistebník.
Můžete jít trasu i jinak, podle libosti.
Zastávka: restaurace U Matěje ve Staré Bělé.
Mohou se přidat turisté i cykloturisté z okolí Poodří a Ostravy, přijeďte
vlakem na určenou zastávku a přidejte se k místním.
Těšíme se setkání se všemi, kteří se nechají pozvat a zúčastní se, na
festivalových akcích.
Srdečně zvou pořadatelé - výbor FPFL.
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PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/ Jiří Veselý ml. /

MUŽI – ZIMNÍ PŘÍPRAVA
Naši muži v zimní přípravě nelenili a na sezónu se patřičně připravovali. Mimo
tréninky, které měli 2x týdně, odehráli v rámci zimní přípravy i čtyři přípravná
utkání na umělé trávě v Bílovci.
28.01.17, SO, 10:00 hod., Dolní Lhota - Jistebník ( 2 : 3 )
Branky: M. Pasker, D. Štverka, Z. Kadlčák
04.02.2017, SO, 12:00 hod., Bílovec - Jistebník ( 6 : 3 )
Branky: M. Pasker, D. Štverka, M. Lebica
11.02.2017, SO, 10:45 hod., Jakubčovice - Jistebník ( 1 : 1 )
Branky: L. Košina
19.02.2017, NE, 11:00 hod., Petřvald n.M. - Jistebník ( 1 : 3 )
Branky: M. Pasker, Z. Kadlčák, …
Dvě utkání čekají naše hráče ještě z kraje března.
Umělá tráva Hranice na Moravě
11.03.2017, SO, 16:30 hod., Bělotín vs. Jistebník
Hřiště TJ Jistebník (generálka)
18.03.2017, SO, 10:30 hod., Jistebník - NH Ostrava
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MUŽI - MISTROVSKÁ UTKÁNÍ / JARO 2017 (1.B třída, sk. "D")
25.03.17, SO,
15:00, Kopřivnice - Jistebník (Umělá tráva Vítkovice)
02.04.17, NE,
15:30, Jistebník - Jeseník n.O,
09.04.17, NE,
15:30, Kateřinice - Jistebník
16.04.17, NE,
16:00, Jistebník - Ostravice
23.04.17, NE,
16:00, Starý Jičín - Jistebník
30.04.17, NE,
16:30, Mořkov - Jistebník
07.05.17, NE,
16:30, Jistebník - Spálov
14.05.17, NE,
16:30, Odry - Jistebník
21.05.17, NE,
17:00, Jistebník - Vlčovice
28.05.17, NE,
17:00, Kozlovice - Jistebník
04.06.17, NE,
17:00, Jistebník - Fryčovice
11.06.17, NE,
17:00, Jistebník - Fulnek
18.06.17, NE,
17:00, Tichá - Jistebník

AKCE, KTERÉ PROBĚHLY
V pátek 20.01.2017 jsme pořádali ve všech prostorách KD Jistebník tradiční
SPORTOVNÍ PLES. Celou akci hodnotíme velmi kladně. Jsme rádi, že se Vás tolik
zúčastnilo a bavili jste se s námi až do půl osmé do rána. Chtěli bychom touto
cestou také ještě jednou poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme i letos
mohli mít krásnou a bohatou tombolu.
Na Sportovním plese se také vyhlašovali nejen nejlepší sportovci za rok 2016.
FOTBALISTA ROKU 2016
Kategorie - ŽÁCI:
1) Filip Stiler
2) Vilém Kaandorp
3) Daniel Buchta

TRENÉR ROKU 2016:
Ing. Jiří Vitoch
OSOBNOST ROKU 2016:
Martin Štverka

Kategorie - DOROST:
1) Lukáš Andrys

FANOUŠEK ROKU 2016:
Tomáš Novák

Kategorie - MUŽI:
1) Martin Pasker
2) Zdeněk Kadlčák
3) Miroslav Lebica

SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ –
ZA DLOUHODOBOU AKTIVNÍ
ČINNOST V TJ:
Milan Šablatura

HOKEJISTA ROKU 2016:
1) Jan Rybička
2) Petr Makový
3) Miroslav Pek
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PLÁNOVANÉ AKCE
VALNÁ HROMADA / 10.03.2017 / PÁ / 17:00 hod. / Hospůdka Na Hřišti
Více informací najdete na našich stránkách: www.tjjistebnik.cz

PODĚKOVÁNÍ

/Bohdana Fialová/

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás obeznámila s příhodou, která se
odehrála dne 12.2.2017 v naší obci, respektive v HOSTINCI u MATĚJE… Toho dne
si mladý pár v našem hostinci pochutnával na odpoledním obědě, při kterém
mladá slečna vdechla sousto jídla... Ač se jí její přítel snažil pomoci, nepodařilo se
bohužel i přes veškerou snahu (boucháním do zad), aby dané sousto ze sebe
vypravila. Mladá slečna začala již červenat až modrat, jelikož neměla přísun
kyslíku. Situace byla opravdu velmi vážná !!! V té době byl naším hostem také pan
ALEŠ ŠTĚPANDA, který nezaváhal ani vteřinu a duchapřítomně přišel na pomoc.
Provedl HEIMLICHŮV MANÉVR několikrát za sebou, až slečna ze sebe vypravila
ono zaskočené sousto a zhluboka se nadechla... Pan ALEŠ ŠTĚPANDA tím zachránil
slečně život. Všichni dobře víme, že 5 minut bez kyslíku u dospělého člověka má
velice fatální následky…
Tímto bych chtěla za celý kolektiv zaměstnanců a majitele HOSTINCE
veřejně poděkovat za pohotovou reakci.
Aleši - ještě jednou velký DÍK…

VELIKONOCE v letošním roce

.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, jenž je oslavou
vzkříšení Krista. Původně byly Velikonoce pohanským svátkem jara, který byl
našimi praprapředky slaven již v dobách před naším letopočtem.
V roce 2017 připadají Velikonoce na 16. dubna a Velikonoční pondělí na 17.
dubna. Navíc od loňského roku je svátkem také Velký pátek – 14. dubna. Školáci
budou mít volno již od čtvrtku 13. 4. Pětidenního prodlouženého volna tak jistě
půjde využít k plánování túr jarní přírodou.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Vlasta Krayzlová/

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů v Jistebníku děkuje vedení Obce Jistebník a všem
sponzorům, příznivcům, občanům i samotným členům za sponzorské dary,kterými
přispěli na tradiční Hasičský ples, a také všem, kteří se na přípravě a průběhu
plesu podíleli. Vám všem patří srdečné díky.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsících březnu a dubnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Jaroslav
Habernal
85 let
Bedřiška
Vrábelová
80 let
Marie
Šichorová
75 let
Marie
Klodová
70 let
Věra
Peková
60 let
*********
Eliška Vlčková
75 let
Anton Vrbinčík
70 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce. Hasičům ale v tuto dobu často
přidělává starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým počasím, které způsobuje
na mnohých místech záplavy. Když se zvládne voda, nastává období, kdy většina z
nás vyráží buď za jarním úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do přírody … a
tady mohou nejen pro hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané, kteří si chtějí usnadnit práci na
zahrádce nebo při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí
rodinných domů se rádi pouštějí do vypalování suché trávy, aniž by si
uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto jednáním své okolí.
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Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito aktivní „víkendáři“ neohrožují
jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k obvyklému umístění jejich odpočinkových
zařízení v chatových koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další
rozšíření požáru. Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní
vyhláška, měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je
bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou.
Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku
uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně
uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření
ohně do okolí, a to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství je
nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo150, případně elektronickým
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na
webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou
voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při porušení
této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního
deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po
celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědni za své děti,
a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném
zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které
si děti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto případy vzniku požáru zákon pamatuje
a postihuje je pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně dochází
ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů, které často končí
tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším případě ztrátou lidského
života. A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy je zakázáno!
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Ostrava 7. února 2017
Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům
Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, týkající se majitelů většiny
kotlů na tuhá paliva, apelujeme především na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili,
koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do konce roku 2016 takzvanou
revizi (kontrolu technického stavu a provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního roku
může vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností.
Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou z povinností, obecní úřad
obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud
opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje
některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník
nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a
používaným palivům.
Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností se při
výkonu kontrolní činnosti musí prokázat průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem.
V případě, že takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto osobu můžete
snadno prověřit.
Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první řadě písemně upozorní a až
poté přistoupí ke kontrole kotle u vás doma.
Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím nejrůznějších záminek snaží vloudit
do vašeho obydlí.
Pro případ neočekávané návštěvy je dobré:
- Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je za dveřmi
- Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem
- Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují
- V případě podezření ihned volat linku 158
Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, vám poskytne například kniha
vydaná Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje s názvem „Černá kronika aneb ze
soudních síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů, osvětluje zásady
bezpečného chování.
por. Mgr. Lenka Sikorová
komisař
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Rozšiřte řady Novojičínských policistů
Nebojíte se výzev? Nesnášíte stereotypní práci? Umíte na sobě pracovat? Patříte mezi ty, kteří se
zastanou slabšího?
Pokud jste na položené otázky odpověděli ANO, je zřejmé, že služba u policie je určena právě pro
vás. Novojičínská policie přijímá mladé lidi, kteří mají zájem o smysluplnou a zodpovědnou práci.
Hledáme nové kolegy, kteří se chtějí podílet na zvýšení bezpečnosti regionu.
Svou policejní dráhu zahájíte na obvodním oddělení, tedy u pořádkové policie. Budete zajišťovat
veřejný pořádek, řešit přestupky nebo trestné činy. Také můžete sloužit u dopravní policie a dohlížet
na bezpečnost v silnicím provozu. Záleží ovšem jen na vás, kam se chcete posunout. Po získání
praxe můžete nalézt uplatnění v oborech, o kterých dosud jen sníte, třeba u kynologů nebo u
kriminální policie.
Co očekáváme:
Nebudeme zastírat, že jako uchazeči budete muset projít nelehkým výběrovým řízením.
Předpokladem je totiž výborný zdravotní stav a také fyzická a psychická kondice. Také po přijetí do
služby od vás budeme očekávat, že na sobě budete pracovat, že se budete dále vzdělávat a
prohlubovat své znalosti. Ale to vám naopak přinese možnost postupu, třeba právě na vysněnou
„kriminálku“.
Co nabízíme:
V prvé řadě trvalé zaměstnání. Stálý a pravidelný příjem, kariérní růst, šestitýdenní dovolenou. Po
určité odsloužené době ozdravné pobyty. Ale hlavně zajímavou, pestrou, odpovědnou a akční práci.
Co musíte udělat:
Stačí kontaktovat personální pracoviště (lenka.kokesova@pcr.cz, telefon: 974 735 400) a doručit
písemnou žádost o přijetí do služebního poměru. Musíte splňovat také další podmínky, mezi které
patří např. dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou (případně vyšší), občanství České
republiky,
bezúhonnost
a
další.
Více
naleznete
na
internetových
stránkách:
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx.
Podmínky pro přijetí do služebního poměru:

•

•
•
•
•
•

občanství České republiky
věk nad 18 let
bezúhonnost
minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby
15

nejste členem politické strany nebo politického hnutí
• nevykonáváte živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nejste členem řídících
nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost
Kontakt na personální pracoviště územního odboru Nový Jičín:
Územní odbor Nový Jičín
Svatopluka Čecha 11
741 11 Nový Jičín
telefon 974 735 400
e-mail: lenka.kokesova@pcr.cz
Svou žádost můžete také adresovat přímo na Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje:
Kontakt na personální pracoviště krajského ředitelství:
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Ulice 30. dubna 24
702 00 Ostrava
telefon: 974 722 409
e-mail: krpt.op.vyber@pcr.cz
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Tel.: 974 721 209, 603 190 700

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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M A S Á Ž E
Zvu Vás k návštěvě masérny „Relaxace

Jistebník“,

v 1. patře Obecního úřadu Jistebník.
Nabízím tyto druhy masáží: Zdravotní masáž celého těla
Masáž lávovými kameny
Bambusová masáž „BAMBOO“
Čínská tlaková masáž
Medová detoxikační masáž
Lymfatická reflexní masáž plosek nohou
Moxování
Reflexní masáž plosek nohou“ AN MO“
S příchodem jara doporučuji detoxikaci těla:

Medovou masáži a Lymfatickou masáži.
Objednat se můžete na tel. čísle: 724 880 431.
Na vaši návštěvu se těší Ing. Petra Ondovčáková.
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SKYLINK zvyšuje od března servisní poplatek na 79,- Kč.

OPRAVDU VÁS TO JEŠTĚ BAVÍ ???
Zvažte možnost přechodu ke klasické televizní anténě.
Volejte, informujte se! Tomáš Kožušník 774 27 00 93
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A CO NA KONEC . . .
* Majitele psů upozorňujeme na úhradu poplatku ze psů, který je splatný
do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo převodem z účtu. Číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* Ze soboty na neděli 26. března 2017 začíná letní čas.
Hodiny ve 02.00 si posuneme na 03.00 hod.
* Upozorňujeme, že odvoz nádob s bioodpadem bude zahájen v letošním roce
ve středu 12. dubna a poté vždy každý lichý týden ve středu, a to až do konce
listopadu 2017.
* 6. května 2017 v době od 8 do 11 hodin budou na návsi Jistebnických
zpěváčků přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem května.
Příspěvky se přijímají pokud možno v elektronické podobě, uzávěrka příštího
čísla je do 20. 4. 2017.

Veselé Velikonoce, příjemnou velikonoční pohodu,
dětem bohatou pomlázku a všem hodně jarního sluníčka.
* Vydává OÚ Jistebník (www.jistebnik.cz)

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

* Adresa: OÚ Jistebník 149, 742 82 Jistebník,
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky krátit, stylisticky upravit nebo do vydání nezařadit.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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