JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
leden - únor 2017
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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané!
Nenávratně jsou pryč oslavy Vánoc a příchodu nového roku a
nezadržitelně jsme se společně přehoupli do nového roku 2017. Jaký rok
2017 bude to nám ukáže čas.
Chtěl bych využít tohoto prvního čísla zpravodaje v letošním roce,
abych poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, aby závěr roku a nejen ten,
jste mohli prožít v příjemné sváteční atmosféře. Ať to bylo rozsvícení
vánočního stromu obce nebo zdobení vánočního stromu, Svatomartinský
koncert, divadelní představení, adventní nebo tříkrálové koncerty, vánoční
bruslení… a další akce. Bylo jich dostatečně a každý si mohl vybrat.
Musím se zde však zmínit i o negativních jevech v naší obci. Množí se
stížnosti na chování mládeže. Jedná se o demolování veřejného osvětlení
nebo o noční obtěžování našich spoluobčanek (hlavně o víkendech), a to
z chodníku mezi obchodem Hruška a mostkem na Malou stranu. Doporučuji
proto rodičům, aby své ratolesti náležitě poučili o chování, vzájemné
toleranci a pochopení. Nedojde-li k nápravě, budu nucen tuto stezku –
zkratku - uzavřít.
Závěrem Vám všem přeji krásný a úspěšný rok 2017, hodně zdraví,
štěstí, osobních i pracovních úspěchů a spokojenosti.
Váš Josef V O R A L
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 V NAŠÍ OBCI
Počet obyvatel k 31. 12. 2016:
Celkem
1544 z toho
- přihlášeno
60
- odhlášeno
41

muži: 763
27
24

Přivítali jsme do svazku obce:
Viktorie
Uhlová
Sabina
Lukáš
Velký
Sofie
Lukáš
Svoboda
Ninna
Eliška
Hurtíková
Elizabeth
Dalibor
Machálek
Josef
Lukáš
Zdražil
Matyáš
Matyáš
Horák
Julie
Zuzana
Gebauerová
Veronika
Hedvika
Pohlová
Jindřich
Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Rozloučili jsme se:
Jan
SVĚTLÍK
89 let
Veronika STRAŠÍKOVÁ 85 let
Vlasta
ČÍHALOVÁ
85 let
Eliška
NOVÁČKOVÁ 65 let
Jarmila
KALMANOVÁ 46 let
Jiří
SZEIF
53 let
František KŘÍŽAN
78 let
Dagmar
PLINTOVÁ
78 let
Karla
ŠAMÁRKOVÁ 66 let
Ladislav
HYNEČEK
89 let
Agata
ADAMČÍKOVÁ 89 let
Jan
HRUBÝ
43 let
Zdeněk
WILLERT
62 let
Vladimír TOMÁŠEK
84 let
Jan
KONEČNÝ
79 let
Jaroslav
KRÁL
85 let

21. 1.
23. 1.
29. 1.
7. 2.
19. 2.
28. 2.
8. 3.
26. 4.
3. 5.
23. 5.
24. 6.
18. 7.
28. 8.
31.10.
24. 11.
14. 12
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.

ženy: 781
33
17
Fialová
Mičulková
Axmann
Mariašová
Mácha
Kavka
Mravcová
Baronová
Richter

„Kdo byl milován,
není zapomenut!“

Trošku ze statistiky obce

Věkový průměr obyvatel k 31.12.2016 je 41,38 let
[4]

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

10. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 19. 12. 2016.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
od roku 2017 bude rozpočet obce schvalován na úrovni odvětvového
třídění příjmů a výdajů, tzn. že závazný ukazatel úpravy rozpočtu v
příjmech a výdajích bude paragraf;
rozpočet obce Jistebník na rok 2017: příjmy – 17.900 tis. Kč
výdaje – 17.900 tis. Kč;
neinvestiční dotaci na provoz ZŠ TGM Jistebník, p. o. ve výši 1.565 tis.
Kč na rok 2017 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
neinvestiční dotaci na provoz MŠ Jistebník, p. o. ve výši 350 tis. Kč na
rok 2017 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2017“ Dechovému orchestru mladých Jistebník, a
to ve výši 180. 000,-Kč na zajištění činnosti, reprezentaci a práci s
mládeží DOM Jistebník, včetně uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace“;
neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2017“ Tělovýchovné jednotě Jistebník, a to ve výši
200.000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2017“ malému dechovému orchestru Jistebnická
13, a to ve výši 25.000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně
uzavření „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2017“ hokejovému klubu HC Jistebník“, a to ve
výši 25 000,-Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace“;
finanční dary na rok 2017 těmto občanským sdružením ve výši:
- Český myslivecký svaz
8.000,- Kč
- Český svaz chovatelů
8.000,- Kč
- Český zahrádkářský svaz
8.000,- Kč
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- Český svaz včelařů
8.000,- Kč
- Český rybářský svaz
8.000,- Kč
- Záchranná stanice Bartošovice
5.000,- Kč;
zakoupení víceúčelového komunálního stroje na zimní údržbu, sekání
trávy apod.
bezúplatný převod ideálního podílu ¼ pozemku parc. č. 785/65 –
ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3022 m2 v kat. území
Jistebník z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
Obec Jistebník;
prodej pozemků parc. č. 231/7 o výměře 16 m2 , st. 863 o výměře 25
m2 a st. 864 o výměře 2 m2 , vše v kat. území Jistebník z majetku obce
Jistebník panu Petru Bendovi, bytem Jistebník č. p. 30, za cenu dle
znaleckého posudku;
dodatek č. 5 ke zřizovací listině příspěvkové organizace ZŠ TGM
Jistebník, okr. Nový Jičín, příspěvková organizace ze dne 25.9.2002;
dofinancování dotačního titulu pro ZŠ TGM Jistebník ve výši cca 250 tis.
Kč na modernizaci přírodovědecké učebny. Celkové náklady budou
cca 2,5 mil. Kč.
neschvaluje
úplatný převod ideálního podílu ¼ pozemku parc. č. 785/65 o výměře
3022 m2 v kat. území Jistebník;
bere na vědomí
6. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2016 a rozpočtový výhled
obce Jistebník na období 2017 – 2021 (viz příloha zápisu);
informace starosty obce.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017

/Libuše Korpasová/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 10. zasedání dne 19.12.2016
schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2017 v následujícím rozsahu:
Příjmy:
ukazatel
v tis. Kč
daně z příjmů fyz. osob
3.820
daň z příjmu práv. osob
3.830
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daň z nemovitostí
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
neinvestiční přijaté dotace ze SR
bytové hospodářství-příjmy z pronájmu
nakládání s odpady /OZO/
odvod výtěžku z provozu loterií
příjmy z pronájmu ostatních nemov.
příjmy z pronájmu pozemků
příjmy z poskytovaných služeb
příjmy z prodeje zboží
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
poplatky ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství
Poplatek ze vstupného
správní poplatky
příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif. VB
příjmy z prodeje pozemků
příjmy z úroků
Příjmy celkem

900
7.225
15
430
54
850
200
106
140
40
3
140
50
5
10
40
5
35
2
17.900

Výdaje:
Ukazatel
Rozhlas – opravy a údržba
odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
neinvestiční příspěvky na provoz MŠ
Obecní knihovna - činnosti knihovnické
provozní náklady kulturního domu
veřejné osvětlení – energie, opravy, údržba
pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
Sbor dobrovolných hasičů

v tis. Kč
10
230
1. 565
350
20
455
655
35
1.150
100
180
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zastupitelské orgány
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
pojištění majetku
neinvestiční transfery spolkům
- z toho:

1.105
11.408
16
146
475

DOM
180 tis. Kč
Dech.13
25 tis. Kč
TJ
200 tis. Kč
Hokejisté
25 tis. Kč
Myslivci
8 tis. Kč
Chovatelé
8 tis. Kč
Včelaři
8 tis. Kč
Zahrádkáři
8 tis. Kč
Český ryb. svaz
8 tis. Kč
Záchr. stanice Bartošovice
5 tis. Kč

Výdaje celkem

17.900

Změny, ke kterým bude docházet v průběhu roku 2017 v rozpočtu obce na
úseku příjmů nebo výdajů, bude projednávat a schvalovat Rada obce.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Naděžda Richtárová/

… Malé ohlédnutí
Vánoční setkání s důchodci
Ve středu 21. 12. 2016 se uskutečnilo druhé vánoční setkání, na které
vedení naší školy pozvalo bývalé pracovníky - důchodce a maminky na
mateřské dovolené z řad učitelů i správních zaměstnanců. Setkání proběhlo
dopoledne v naší tělocvičně za účasti všech žáků školy. Letos se
na programu podílely všechny třídy pod vedením svých třídních učitelek.
Program byl velice pěkný, poslechli jsme si řadu básní s vánoční tématikou,
shlédli jsme vánoční scénku a všichni, včetně hostů, jsme si zazpívali koledy
i moderní vánoční písně. Program byl obohacen o vystoupení členů
kroužků mažoretek a zumby, které na naší škole vede p. Monika Littnerová.
Po ukončení programu hosté a pracovníci školy obdrželi upomínkové
dárky, které nám věnoval Obecní úřad v Jistebníku.
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Za dárky i přípravu programu všem zainteresovaným velice
děkujeme.
Po programu se hosté během občerstvení, které pro ně bylo
uspořádáno ve školní jídelně, mohli podělit o své dojmy z vystoupení
a zavzpomínat na dobu jejich působení ve škole. Všichni jsme se shodli na
tom, že se těšíme na další podobná společná setkání.
A co nás letos čeká?

MAŠKARNÍ PLES V SOBOTU 4. 3. 2017 ve 14:00 HODIN
V KULTURNÍM DOMĚ V JISTEBNÍKU

Ples pořádáme ve spolupráci se SRPŠ.
V programu vystoupí: děti mateřské školy
žáci základní školy
kroužek zumby a mažoretek
♥ VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ,
♥ BOHATÁ TOMBOLA A OBČERSTVENÍ,
♥ RYBOLOV A KOLO ŠTĚSTÍ

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2016

/Jana Majerová, knihovnice/

Vážení a milí čtenáři, i ti bez čtenářské průkazky,
přeji Vám v roce 2017 mnoho hezkých zážitků s
knihami i bez nich.
Data ze statistiky půjčování
V porovnání s předcházejícím rokem nastalo ve
všem malé zlepšení. Nově bylo zaregistrováno 148
průkazů. Čtenářů je pochopitelně více, protože si na
jeden průkaz půjčují celé rodiny s menšími dětmi. Z toho 54 mužů a chlapců
a 94 žen a děvčat.
Vypůjčili si 2673 svazků, dospělým 1139, dětem 1017 a 517 časopisů.
Knihovna přijala za minulý rok 1481 návštěvníků.
Knižní fond
Na knihovně je nyní ve volném výběru 4748 knih včetně RKF z
Nového Jičína, který se pravidelně obměňuje. Loni přibylo 122 knih nově
zakoupených nebo darovaných občany. Vyřazeno bylo 49 opotřebených a
zastaralých knih.
Novinkou je knižní bazar v čekárně před knihovnou, kde jsou nejen
vyřazené knihy z knihovny, ale i dary občanů. Kdokoliv, kdykoliv si může
zdarma odnést knihy domů nebo knihy darovat.
Obecní úřad Jistebník uvolnil z rozpočtu obce pro knihovnu na nákup
knih a akce organizované knihovnou 19.200,- Kč. Navíc doplnil knihovnu
potřebným nábytkem. Děkuji všem zaměstnancům za pomoc a propagaci.
V knihovně je možné půjčit si časopisy Čtyřlístek, Zdraví a přílohy
deníku Dnes: Žena, Auto, Doma, Rodina a Víkend.
Ti, kteří průkazky nevlastní, mohou v provozní době využít všech
služeb knihovny (čtení, studium internet, tisk) kromě půjčování domů.
Knihovna má dostatek míst k sezení a počítač pro čtenáře připojený na
internet a tiskárnu.
Provozní doba knihovny: pondělí a pátek 16 až 19 hodin.
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Možnosti využití internetového připojení z domu
Vyhledat Obecní knihovna Jistebník, on-line katalog a můžete z
úvodní stránky, pokud použijete e-mailovou adresu, kterou jste knihovně
zadali:
1. Přečíst si výpůjční řád.
2. Vyhledat si pomocí tabulky knihu, která Vás zajímá.
3. Rezervovat si knihu, kterou knihovna vlastní a má ji půjčenou jiný čtenář.
Po jejím vrácení budete e-mailem vyzváni k jejímu vyzvednutí.
4. Přes svůj účet si můžete vypůjčené knihy prodloužit.
Jako PIN použijte datum svého narození: R-rok, M-měsíc, D-den na
poslední dvě číslice.
Ostatní akce knihovny
Dvakrát ročně knihovnu navštívila každá třída 1. - 5. ročníku s
třídními učitelkami, kterým tímto děkuji za vstřícnost při všech činnostech.
Prvňáčci byli na konci školního roku pasováni slavnostně na „Rytíře
Čtenářského řádu“. Obdrželi zdarma čtenářský průkaz do konce
kalendářního roku, na nějž si mohou půjčovat i ostatní členové rodiny. V
roce 2017 se rozhodnou, jestli zaplatí jednorázové zápisné 30,- Kč a stanou
se tak trvale čtenáři knihovny nebo ne.
V únoru a listopadu jsme organizovali oblíbené večerní čtení s
Kašpárkem pro menší děti s rodiči, spojené se zpíváním, půjčováním knih a
rukodělnými činnostmi.
Stále soutěžíme o „Nejpilnějšího čtenáře“. Seznam 30 nejlepších je
vystaven v knihovně na nástěnce.
Každý občan má možnost ovlivnit složení knižního fondu vložením
lístečku s názvem knihy do připravené krabičky. Každý měsíc při nákupu
knih k tomu přihlížím.
Závěrem děkuji všem dárcům knih. V neposlední řadě paní Aleně
Myškové a své rodině. Ti mi pomáhají s nákupem knih, propagací na
internetu a hlavně s organizací a průběhem všech akcí pro veřejnost.
S pozdravem všem starým i novým příznivcům knihovny - Jana Majerová.
Kontakt:

556 403 573

E-mail:
[11]

knihovnajistebnik@seznam.cz

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru
spoluobčané, paní a pánové:
Vojtěch
Eva
Věra
*

Adolf
Anežka
Ilona
Olga
Josef
Eva

Bednář
Pavlíčková
Bužková
*

*

70 let
70 let
60 let
*

Korpas
Stehlíková
Krupová
Tkáčová
Havelek
Vlčková

se dožívají životních jubileí naši

*

80 let
80 let
75 let
75 let
70 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
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/Roman Konečný/

PLESOVÁ SEZONA 2017
20. 1.
10. 2.
17. 2.
25. 2.
4. 3.
Pořadatelé zvou
zábavě.

.

Sportovní ples TJ Jistebník
Obecní bál
5. muzikantský ples
Ples hasičů
Dětský maškarní ples
občany, jejich přátele a známé k hojné účasti a dobré

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 2017:
leden
19.1.
červenec 6.7.
únor
16.2.
srpen
3.8. a 31.8.
březen
16.3.
září
28.9.
duben
13.4.
říjen
26.10.
květen
11.5.
listopad 23.11.
červen
8.6.
prosinec 21.12.
Čtrnáctidenní odvoz popelnic OZO
Nádoby na odpad s odvozem 1 x 14 dní jsou vyváženy každý lichý
týden ve čtvrtek.
Poplatky ze psů na rok 2016
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je
poplatek za psa splatný do 30. 4. běžného roku. Poplatku podléhá držení
psa staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit na obecním úřadě
písemně, nebo ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení
tří měsíců stáří psa nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem je
poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku je 150,- Kč za každého drženého psa. Platby
provádějte v pokladně obecního úřadu, nebo zasláním na účet obce č.
1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.
[13]

CENOVÝ VÝMĚR
č. 1/2017 ze dne 12. 12. 2016
za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů
a biologicky rozložitelného odpadu
Na základě usnesení schůze rady obce č. 45 ze dne 12. 12. 2016
stanovují se s účinosti od 1. 1. 2017 následující ceny za pravidelný svoz,
třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů a biologicky
rozložitelného odpadu prováděný firmou OZO Ostrava s. r. o.:
Druh
70 l
70 l
70 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1100 l
120 l
240 l
770 l

tarif
P 191
P 111
P 101
P 207
P 211
P 271
P 201
P 261
P 291
K 111
G 201
G 301
G 401

počet obsluh
roční cena včetně DPH
1x měsíčně
760,- Kč
1x týdně
2 250,- Kč
1x 14 dní
1 325,- Kč
1 x 14 dní v zimě
1 010,- Kč
1 x týdně
2 735,- Kč
1 x v zimě
1 785,- Kč
1 x 14 dní
1 615,- Kč
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě
2 270,- Kč
1 x měsíčně
966,- Kč
1 x týdně
10 640,- Kč
1 x 14 dní
790,- Kč
1 x 14 dní
920,- Kč
1 x 14 dní
2 040,- Kč

P, K - směsný komunální odpad
G – biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.)
Odvoz nádoby na BIO je pouze v období do 1.4. – 30. 11.
U nádoby 70 l nesmí celková hmotnost nádoby vč. obalu přesáhnout 40 kg.
Do plastových nádob nesmí být vysypávány popeloviny.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se
objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu P 211 nebo tarifu P 201 u
nádob 110 litrů.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.
Letní období je od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku.
Tento cenový výměr nabývá účinnosti dnem 1.1.2017. Tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr č. 1/2016 ze dne 30.12.2015 Obce Jistebník.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je do 30. 9. 2017.
V případě, že do tohoto termínu nebude platba provedena, bude
vyúčtováno dlužníkovi penále ve výši 50 % dlužné částky.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2017
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. na základě usnesení
představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2017 takto:
Voda pitná (vodné)
36,01 Kč/m3 (bez DPH) 41,41 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč/m3 (bez DPH) 37,32 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu meřidel
následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavetelem.
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A CO NA KONEC . . .
* Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali na obecních
komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. V případě stání
automobilu se tímto zužuje jízdní profil a je tím znemožněna údržba
komunikace – odhrnování sněhu.
* Občany, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla uváděna mezi jubilanty,
prosíme, aby to včas oznámili na obecním úřadu. Rádi jim vyhovíme.
* Příští zpravodaj vyjde v březnu.
Písemné příspěvky odevzdávejte do 24. února 2017, pokud možno
e- mailem, na adresu: hurnikova@jistebnik.cz/

__________________________________________________________________________
* 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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