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SLOVO STAROSTKY

.

Rodina, přátelé, láska …..
V čase vánočním nabývají mezilidské vztahy na důležitosti. Lidé přejí
svým blízkým vše krásné pro adventní období i pro následující rok.
Vážení občané, přeji Vám pěkné vánoční svátky a v novém roce hodně
štěstí, zdraví a osobní spokojenosti.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

/Jarmila Hurníková/

VÝSLEDKY VOLEB

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí.
Do zastupitelstva obce Jistebník jsme volili takto:
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů: 1278
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
779 = 61 %
Počet odevzdaných úředních obálek:
778
Zvolení členové zastupitelstva obce obdrželi hlasy takto:
Pořadí zvolení Jméno a příjmení poř. na hlas. lístku
Volební strana č. 1 – Společně pro změnu
1.
Ing. Jiří Vitoch
1.
2.
Roman Konečný
2.
3.
Jaroslav Volný
12.
4.
Ing. Petr Sládeček
13.
5.
Ing. Libor Zegzulka
3.

počet hlasů
276
276
272
263
240

Vol. strana č. 2 – Sdružení nezávislých kandidátů-Za další rozvoj Jistebníku
1.
Mgr. Šárka Storzerová
1.
539
2.
Mgr. Pavel Storzer
2.
502
3.
Vlastimil Vágner
3.
418
4.
Ing. Jiří Knebl
4.
493
5.
Ing. Jakub Bruzek
5.
476
6.
Petr Habernal
6.
495
7.
Jan Lipina
7.
509
8.
Ing. Ivan Lövy
8.
517
9.
MUDr. Mgr. Tomáš Bauko
9.
480
10.
Ing. Jan Hőpp
10.
471
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Náhradníky jednotlivých volebních stran v pořadí podle § 56 odst. 1 zákona
o volbách do zastupitelstev jsou dle volebních stran:
Za volební stranu č. 1 – Společně pro změnu
1.
Ing. Josef Bučko
4.
251
2.
Tomáš Otisk
5.
224
3.
Radek Šichor
6.
223
4.
Tomáš Novák
7.
253
5.
Adéla Štandlová
8.
210
6.
Tomáš Vykydal
9.
211
7.
Adam Vlček
10.
248
8.
Petr Nesvadba
11.
173
9.
Ing. Marek Vavrečka
14.
191
10.
Mgr. Jiřina Matějová
15.
243
Vol. strana č. 2–Sdružení nezávislých kandidátů–za další rozvoj Jistebníku
1.
Jaroslava Fáreková
11.
420
2.
Marek Stiler
12.
435
3.
Mgr. Karolina Gavendová
13.
442
4.
Pavel Mariaš
14.
513
5.
Josef Voral
15.
448
Zastupitelstvo obce Jistebník bude mít zastoupení:
1 - Společně pro změnu
5 mandátů
2 - SNK- za další rozvoj Jistebníku
10 mandátů

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

1. ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 5. 11. 2018.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, pro volební období 2018 – 2022
stanoví:
- dlouhodobé uvolnění jednoho člena ZO, a to pro výkon funkce starosty obce;
- pět členů rady obce;
zřizuje:
finanční a kontrolní výbor, které budou pracovat jako tříčlenné;
volí:
- do funkce starostky obce paní Mgr. Šárku Storzerovou
- do funkce místostarosty obce pana Mgr. Pavla Storzera
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- do funkce dalších členů rady obce: Vlastimila Vágnera, Ing. Jiřího Knebla a
Petra Habernala
- finanční výbor ve složení: předseda - Vlastimil Vágner,
členové – Jana Kneblová, Ing. Libor Zegzulka
- kontrolní výbor ve složení: předseda – Roman Konečný,
členové – Ing. Ivan Lövy, Ing. Jiří Vitoch.
Vše je ale jinak !!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------Za Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro změnu - Ing. Jiří Vitoch
Poděkování voličům a vyjádření se k stávající situaci.
Vážení voliči,
v prvé řadě přijměte naše poděkování za hlasy, které jste nám dali
v letošních komunálních volbách. Obdrželi jsme od Vás téměř třetinu ze všech
hlasů, což nám dává jasně najevo, že naše práce má smysl a že v ní máme i
nadále pokračovat. Ani to však nepřesvědčilo vítěze voleb, který nám, stejně jako
v minulém volebním období, neumožnil dosadit do rady obce ani jediného
zástupce z naší kandidátky.
Jak už z názvu našeho sdružení vyplývá, chceme změnu – změnu
především ve způsobu fungování jak jednotlivých „pracovních“ skupin, tak i
jednotlivců ve vedení obce (tedy především rady, zastupitelstva obce a
jednotlivých výborů), a to formou naší aktivní účasti alespoň v některých
z těchto orgánů, či v případě vítězství našeho sdružení ve volbách naopak
formou přizvání kandidátů protistrany ke společné práci v orgánech obce.
Jak bylo zmíněno výše a jak je v naší obci již, bohužel, zvykem, vítězné
sdružení opět odmítlo naši nabídku k sestavení společně fungujícího úřadu a
neumožnilo dosadit do rady obce ani jediného zástupce z naší kandidátky. Po
zkušenostech z minulého volebního období, kdy jsme zastávali pouze role
zastupitelů obce a neměli tak větší možnost ovlivňovat fungování rady obce,
coby jejího výkonného orgánu, jsme se shodli, že takto již fungovat nechceme.
Proto zastupitelé SNK Společně pro změnu včetně jejich náhradníků rezignovali
na své mandáty, čímž legálním způsobem způsobili to, že dle §100 odst.2 Zákona
o obcích (č.128/200Sb.) rada obce ukončí svou činnost a funkci rady obce začne
vykonávat zastupitelstvo (které může svěřit plnění některých úkolů rady obce
starostovi).
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Cílem těchto kroků není destabilizovat fungování obce, ale toto fungování
alespoň zprůhlednit, kdy je zastupitelstvo, vykonávající funkci rady obce,
veřejné (na rozdíl od jednání rady obce) a dále starosta, kterému případně bude
svěřeno plnění některých úkolů zastupitelstva obce, bude plně za tyto odpovídat
svou osobou. Nedočkáme se tak např. situace, kdy rada obce rozhoduje
neveřejně o investicích v objemech řádů stovek tisíc Kč z rozpočtu naší obce.
Rádi bychom rovněž reagovali na článek nově zvoleného místostarosty
obce, pana Mgr. Pavla Storzera, který se objevil na sociální síti a ve kterém je
obsažena spousta zavádějících informací.
Předně: pracujeme a chceme pracovat a „vládnutí“ naším cílem rozhodně
není. Nezískali jsme, ani přespříliš neusilovali o nejvyšší posty ve vedení obce
(na post starosty jsme nenavrhli žádného kandidáta a hlasovali pro kandidáta
protistrany, na post místostarosty jsme navrhli jednoho kandidáta z naší
kandidátky). Tyto posty nakonec získali Mgr. Šárka Storzerová (starostka) a její
syn, Mgr. Pavel Storzer (místostarosta). Správnost tohoto, poměrně unikátního
stavu, kdy ve vedení naší obce stojí matka se synem, ponechme na posouzení
každého z nás.
Jako důkaz našeho dlouhodobě aktivního působení v obci uvádíme stručný
výčet aktivit a podnětů, které přišly a přicházejí z řad kandidátů našeho
sdružení. Jednalo se například o konzultace a faktický dozor při realizaci opravy
střechy hasičské zbrojnice, navržení výstavby plochy pro hasičské soutěže na
malém hřišti TJ ISMM Jistebník, navržení výstavby parkoviště na hřišti, navržení
výstavby velkokapacitního altánu – přístřešku pro pořádání kulturních a
společenských akcí na hřišti TJ ISMM Jistebník, zajišťování soutěží v požárním
sportu, práci s mládeží jak v SDH Jistebník (hasiči), tak v TJ ISMM Jistebník
(fotbal), každoroční organizování kulturních a sportovních akcí, jako jsou plesy,
stavění a kácení máje, turnaj v minikopané, fotbalové utkání Nádraží – Vesnice,
Mikulášská diskotéka, chovatelské výstavy, gulášfest, smažení vaječiny a další.
Někteří z nás se rovněž zapojují do příprav a realizací akcí pořádaných na
Galerijní ulici, pomáhají při realizaci VH půlmaratonu a dalších. Další
neodmyslitelnou aktivitou, kterou vykonávají hned 4 členové našeho sdružení, je
jejich působení v zásahové jednotce SDH, kdy ročně na tuto jednotku připadne
v průměru 35 výjezdů k mimořádným událostem, při kterých chrání životy,
zdraví a majetek Vás, našich spoluobčanů (výčtem jsou to bleskové povodně,
požáry, větrné smrště apod.). I toto poslání stojí spoustu času a úsilí, kdy členové
jednotky stráví stovky hodin při výcvicích, školeních, samotných zásazích, či při
údržbě technických prostředků.
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Všechny výše uvedené činnosti děláme jak pro občany, tak i pro
„přespolní“, s cílem zpříjemnit a zkvalitnit život v obci, oddechnout si od
každodenních starostí, poznat se s novými spoluobčany a podobně, a to vždy na
úkor našeho volného času, našich rodin a bez nároku na honorář. Proto nás
velice mrzí, když je o nás tvrzeno, že je naše aktivita rovna téměř nule a že
členové našeho sdružení pracovat nechtějí, což údajně „dostatečně prokázali
SVOU MNOHALETOU NEČINNOSTÍ“. Ohledně nařknutí z kupčení s hlasy,
hraničícím až s vydíráním (rovněž zveřejněného na sociální síti) chceme uvést,
že se od takového nařčení radikálně distancujeme a považujeme ho za krajně
neetické. Pouze z důvodu, že nechceme vyvolávat „zlou krev“, nebudeme se
bránit jinak, než výše uvedeným prohlášením. Závěrem bychom se ještě
v krátkosti vyjádřili k zastrašujícímu tvrzení ohledně paralyzování chodu obce
v důsledku zrušení rady obce. Obecně platí, že v obcích, kde má zastupitelstvo
méně než 15 členů, se rada obce nevolí a její funkci zastává právě zastupitelstvo
a starosta obce. Počet členů zastupitelstva je odvozen od počtu obyvatel dané
obce, kdy, zjednodušeně řečeno, i obce do 10.000 obyvatel mohou mít
minimálně jedenáctičlenné zastupitelstvo, což, jak z výše uvedeného vyplývá,
vylučuje možnost zřízení rady obce. Je tedy nesporné, že není zdaleka
nestandardní, kdy obec funguje bez rady obce a řídí ji veřejně (a naopak s nižší
administrativní zátěží) zastupitelstvo a starosta.
Jsme rádi, že se nám podařilo najít řešení, které zprůhlední fungování obce
tak, jak jste po tom vy, naši voliči, volali. Každý občan bude mít nyní možnost
jednoduše navštívit veřejné zasedání zastupitelstva obce, na kterém se dozví i
věci, které doteď byly skryty za dveřmi neveřejného jednání rady obce, složené
výlučně z řad vítězné skupiny. Věříme, že se tímto docílí ještě lepšího fungování
obce pro všechny z nás – její občany.
Ing. Jiří Vitoch
Josef Voral – Sdružení nezávislých kandidátů - Za další rozvoj Jistebníku
Vážení spoluobčané,
zajisté víte, že jsem po 20-ti letech skončil ve funkci starosty naší obce a chtěl
bych Vám všem poděkovat za Vaši podporu, podněty a připomínky, ať už byly
kladné nebo záporné. Velice mně potěšilo, že jsem od některých z Vás dostal
hezké poděkování, a nebo jste se stavili i osobně. Měl jsem z toho velkou radost.
Zároveň jsem velmi rád, že jste v tak hojném počtu přišli k volbám, ať už
jste hlasovali jakkoliv. Výsledek voleb je jednoznačný a není o něm potřeba
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vůbec diskutovat. Je však potřeba brát vůli voličů vážně, a to nejen když vyhraju,
ale hlavně když prohraju. A když už prohraju, musím se zamyslet, co dělám
špatně, protože jinak to lepší nikdy nebude. Život totiž není jen o sportu.
Ustavující zasedání bylo zahájeno slibem nových zastupitelů za
přítomnosti naší veřejnosti. Vše proběhlo, jak mělo a dle platných zákonů naší
republiky. Ale ihned po skončení tohoto zasedání (již bez veřejnosti) 5 členů
nového zastupitelstva z SNK-pro změnu podalo nové starostce paní Mgr. Šárce
Storzerové svou rezignaci, čímž dali jasně najevo svoji nesmiřitelnost se
současnou situací a s přáním voličů. A v příštích dnech udělalo totéž i zbylých 10
náhradníků prostřednictvím jediné osoby a nebyl to lídr kandidátky. Asi se sami
styděli. Tímto postojem bohužel nic nezprůhlednili ani nezlepšili, ale nové
starostce hodili na bedra spoustu úkolů, které jinak řešila rada obce. Téměř
všechny úkoly rady a je jich opravdu hodně, bude nyní řešit sama. A co budou
dělat oni? NIC !!! Tak tomu rozhodně pomoc neříkám a správní a féroví sportovci
neutíkají z boje i když prohrávají. Šokem pro mě bylo i to, že tito odstoupivší
zastupitelé podepsali své rezignace již před ustavujícím zasedáním. Tak to už je
trapas jako hrom a je si to třeba pamatovat do příštích voleb!
Z navržených místostarostů prošel „jen“ pan Mgr. Pavel Storzer a zase to
někomu vadí. Já osobně na tom nevidím nic špatného. On totiž již dvě volební
období poctivě pracoval pro naši obec a já si toho velice vážím. A podle hlasů,
které ve volbách získal, určitě nejsem sám.
Našemu novému, byť 10-ti člennému Zastupitelstvu obce Jistebník přeji ze
srdce hodně zdraví a sil v práci pro naši Obec Jistebník a tím pro nás všechny.
Přeji Vám všem příjemné podzimní dny.
P.S. … a všem, kterým nedá spát a neustále se v hospůdkách zabývají tím, co já
vlastním, sděluji na svou čest: nemám ani jachtu, ani vilu ve Španělsku, jsem
vlastníkem pouze jednoho pozemku, jednoho rodinného domu, jednoho auta,
jednoho pejska a mám jednu ženu. Přátelé – „HLAVNĚ ZDRAVÍ !“
Josef Voral

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Zlatuše Čiberová/

Podzim v Mateřské škole 315
Čas krásných podzimních dnů přisel i do MŠ. Sluníčko a hřejivé dny vítaly děti ke
stále větším aktivitám, ať už ve školce, či na školní zahradě a v přírodě.
7

Během měsíce září proběhla
adaptace na školní prostředí a 23
Rybiček vplulo do nového školního
roku.Radovali jsme se ze společných
her, zábavy, témat podzimu, dovídali
se o nových poznatcích z živé a
neživé přírody, sbírali plody pro
zvěř, vyráběli z přírodnin podzimní
dekorace. Ke konci září jsme
navštívili divadlo loutek v Ostravě a
shlédli pohádku" Hrnečku vař".
Dušičkový čas proběhl výrobou strašidýlek, duchů a Halloweenský svátek byl
zpestřen podvečerní akci s rodiči.
Zahradu zdobily svítící dýně, vyrobené
rodiči a dětmi. Lucerničky, které jsme
vyráběli ve školce, se také zdařily a
mohli jsme vyrazit na strašidelnou
Halloweenskou stezku.Všem se podařilo
splnit připravené úkoly a na školní
zahradě nás pak čekalo pohoštění
v podobě pečených dobrot našich maminek, za což děkujeme.
I letošní pouštění draků, které se konalo společně s rodiči v odpoledních
hodinách bylo zdařilé. Počasí nám ukázalo vlídnou tvář, jen vítr byl trochu
lenivý. Všichni zúčastnění však svým elánem dodali drakům energii a ti se pak
nakonec předháněli, který z nich vyletí výše a poletí déle.
Nechyběli jsme ani na výlovu
rybníka a letos se nám podařilo
s pomoci rodičů vyrobit koláž z pet
víček „Jistebnickou rybičku“, která
pak dekorovala stánek, ve kterém
se prodávaly ryby.
Do konce kalendářního roku nás
ještě čeká účast na vítání občánků,
program na rozsvícení vánočního
stromu,
Mikuláš,
advent
a
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vystoupení pro rodiče v mateřské škole, zájezd do skanzenu v Rožnově
s programem Vánoční betlém.
Za MŠ přejeme rodičům, prarodičům i všem občanům příjemné prožití
vánočních svátků, dětem hodně dárečků a my, třída RYBIČEK si přejeme
radostné vyplutí do Nového roku.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Mgr. Naďa Malaníková/

Česká Louka
Pořadatelem první soutěže, které se v letošním školním roce naše škola
zúčastnila, byla ZOO Ostrava. Soutěž se tedy týkala přírody, konkrétně byla
zaměřena na volně žijící zvířata, rostliny a houby na loukách a polích. Mohli se
zúčastnit žáci 4. a 5. třídy. Je to soutěž s tradicí a letos se jí zúčastnilo přes 70
družstev.
Naši školu reprezentovala dvě družstva tvořena třemi žáky páté třídy a
sedmi žáky třídy čtvrté. Jedno družstvo si zvolilo název Přírodní experti a druhé
se jmenovalo Chodící encyklopedie.
Jelikož byl rozsah soutěže velmi velký, museli jsme si přípravu rozdělit.
Někteří se zaměřili hlavně na motýly, jiní na rostliny na polích či loukách, další
na zvířata na poli atd.
Soutěž probíhala ve třech dnech. My jsme soutěžili v pátek 14.9. Měli jsme
smůlu na počasí. Díky chvilkovému silnému dešti naše družstvo čtvrťáků
nesplnilo jednu disciplínu a tak nemohlo být zařazeno do konečných výsledků. O
to větší radost jsme měli z postupu druhého družstva do finále, které se
uskutečnilo ve čtvrtek 27.9. To už nám počasí přálo a soutěž jsme si užili.
Zatímco první kolo soutěže vyžadovalo po soutěžících hlavně rychlost a
znalosti, finále se týkalo znalostí a dovedností. Např. závodníci museli za 8 minut
vytáhnout pomocí pinzety co nejvíce červů z pilin nebo pomocí zobáku čápa (
složeného ze dřeva ) přenášet klouzající kuličku z jednoho kbelíku s vodou do
druhého. Znalosti byly ověřovány testem se spoustou záludných otázek např.
proč žížaly vylézají za deště na povrch. Ještě před vyhlášením výsledků soutěže
jsme se byli podívat v pavilonu opic, hrochů a v Nočním světě a pak už jsme
spěchali na vyhlášení vítězů. Vyhlášení výsledků začalo od posledního pátého
místa, takže jsme měli po každé velkou radost, že neslyšíme jméno našeho týmu.
Chodící encyklopedie byla jmenována na krásném druhém místě. Celé družstvo
dostalo diplom a každý z družstva batoh, zápisník a pár fotek zvířat.
9

Soutěž se nám velice líbila, byla všestranná a v krásném prostředí.
Páťákům je líto, že už příští rok tato soutěž pro ně nebude a čtvrťáci se už na ni
těší.

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

/Miroslava Zdražilová, kronikářka/

Kulturní komise ve spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka
v Jistebníku pořádala ve čtvrtek 1. listopadu lampionový průvod. Děti i dospělí
se na tuto akci těšili, doufali, že nebude pršet, připravovali si lampiony a někteří
i strašidelné masky. (Těch ale nebylo moc).
Sraz byl u školy, kde se
pravděpodobně
také
díky
nádhernému,
pro
listopad,
neuvěřitelně teplému večeru
bez větru, sešlo v historii nejvíce
účastníků průvodu. Však také
nikdo nelitoval!
U školy paní ředitelka
Šárka
Storzerová
všechny
přivítala, poděkovala za účast a
upozornila rodiče na bezpečnost
a ochranu svých dětí. Vzhledem k velkému množství zúčastněných lidí a
štěbetání natěšených a pobíhajících dětí, však toto krátké uvítání lidé stojící dál
již neslyšeli. Zanedlouho paní ředitelka dala pokyn a vyšlo se.
Paní Monika Littnerová s Matyášem Klepkem a Martinem Matulou úžasně,
netradičně a poprvé, vyzdobili celou Akátovou alej spoustou tématických
„dušičkových“ a nejen pro děti, líbivých
zastavení. Např.: nafouklé balónky, kostra
z umělé hmoty, obří pavučina z provázků
připevněná ke stromu, vyřezávané dýně, barevná
světýlka… Nejvíce se dětem líbilo vyzdobení
sloupků (bránící autům v průjezdu, které jsou
přibližně v polovině aleje). Z každého vedly
světýlka ke stromu a k jednomu z nich byl
připevněn malý reproduktor, ze kterého se linula
hudba. Pro každého, kdo šel kolem, to bylo
naprosto nečekané - výborný nápad, který se
moc líbil. Lidé vytvořili průvod, svítící lampióny
dětí se pomalu linuly celou alejí, dospělí se měli
možnost potkat a popovídat si se známými, děti
zde měly své kamarády ze školky i ze školy.
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Celou událost drobně zkalila pouze přítomnost opilého muže, který se
válel mezi stromy aleje, ale vzhledem k tomu, že nebyl agresivní ani nekřičel, si
ho spoustu lidí, kteří se spíše snažili neztratit mezi ostatními lidmi a ve tmě své
děti, ani nevšimli.
U zadní branky při vstupu na hřbitov pak paní ředitelka s panem
Martinem Gavendou nabízeli a rozdávali z proutěných košíků čokoládové
muffiny, které pro děti upekly hodné paní kuchařky ze školy.
Pro všechny byl otevřený kostel, jenž se, až na prořídlejší přední řady, celý
zaplnil. Z kazatelny nás přivítala kostelnice paní Olga Staňková a pozvala
k poslechu varhan, na které hrála paní učitelka Alena Myšková. Lidé měli
možnost na chvíli se zastavit a ve starých dřevěných lavicích jistebnického
kostela se ztišit při tónech poslechové a meditační hudby. Mnozí, kterým jejich
blízcí odešli a odpočívají již na místním hřbitově, využili této příležitosti a před
odchodem domů se ještě stavili zapálit svíčku a zavzpomínat…

Letošní lampiónový průvod byl pro mnohé nezapomenutelný!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Roman Konečný, Radek Šichor/

Moravskoslezská liga
I v letošním roce se družstvo mužů zapojilo do
kolotoče Moravskoslezské ligy v požárním útoku, které
se opět skládalo z 12 ligových kol. Po 10 letech se
pořádání kola vrátilo do Jistebníku, a do MSL se vrátilo i
několik kvalitních družstev, které se v uplynulém roce
zúčastňovaly jiných lig. Oproti loňsku byla letošní sezóna
12

v MSL úplně v opačném gardu. Začátek pozvolný, závěr výborný a nakonec
z toho bylo 4. místo celkového pořadí. Největší úspěch sezony je domácí vítěztví
časem 14,062.
Taky jsme se zúčastňovali jiných lig a pohárových soutěží, kde výsledky
nebyly špatné.
Celkově z toho bylo v letošním roce 6 prvních, 8 druhých, 8 třetích míst.
Umístění do první pětky bylo ještě dalších 12.
I letos probíhala soutěž Moravskoslezské ligy mladých hasičů v požárním
útoku, do které byla zapojena dvě naše družstva pod vedením pana Šichora a
Konečného. Družstvo starších žáků se celkově umístilo na 8. místě, družstvo
dorostenců, kteří v MSL MH soutěžili prvním rokem, obsadili celkově 4. místo.
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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 jistebničtí hasiči přejí Vám všem radostné a spokojené
prožití vánočních svátků, v roce 2019 pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a
pohody v rodinném i osobním životě.
Vlasta Krayzlová, starostka SDH Jistebník

TJ ISMM JISTEBNÍK, z. s.

/Rosťa Straka/

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků odehrálo na podzim 11 zápasů
s bilancí: 1 výhra a 10 proher, 3 body, skóre 10:77.
Nejlepšími střelci byli: Vilém Kaandorp – 4 branky
a Daniel Buchta s Mahirem Durmusem – 2 branky.
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
Spálov
Bílovec
Kunín
Suchdol nad Odrou
Studénka
Olbramice
Jakubčovice n/O
Jistebník

Záp.
11
11
11
11
11
11
11
11

+
11
9
8
6
5
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
3
5
6
9
9
10

Skóre
78:11
71:27
71:26
58:44
34:33
24:59
24:93
10:77

Body
33
27
24
18
15
6
6
3

Starší přípravka
Družstvo starší přípravky odehrálo na podzim 6 zápasů s bilancí: 2 výhry a 4
prohry, 6 bodů, skóre 29:33. Nejlepšími střelci byli: Vilém Kaandorp – 17 branek
a Daniel Buchta – 6 branek.
Rk.
1
2
3
4

Družstvo
Libhošť
Mošnov
Jistebník
Kateřinice

Záp.
6
6
6
6

+
5
5
2
0

0
0
0
0
0
14

1
1
4
6

Skóre
62:25
41:21
29:33
16:69

Body
15
15
6
0

Muži „B“
Družstvo „B“ odehrálo na podzim 11 zápasů s bilancí: 4 výhry a 7 proher, 13
bodů, skóre 23:35. Nejlepším střelcem byl se 6-ti brankami Jaromír Rašek.
Rk. Družstvo

Záp. +

0

-

Skóre

Body

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
3
3
3
4
5
7
7
7
8
9
9

38:8
35:27
36:19
26:19
45:23
38:27
21:22
23:35
23:31
17:43
16:36
13:41

30
24
23
23
21
17
15
13
11
8
7
6

Hostašovice
Vražné
Lubina
Kujavy
Bílov
Straník
Nová Horka
Jistebník B
Žilina B
Heřmanice u Oder
Lubojaty
Pustějov B

10
8
8
8
7
6
4
4
4
3
2
2

Penalty
+
0
1
1
1
0
1
0
0
1
1
0
0

Penalty
0
1
0
0
0
0
3
1
0
0
1
0

Muži „A“
Družstvo „A“ odehrálo na podzim 13 zápasů s bilancí: 3 výhry, 3 remízy a 7
proher, 12 bodů, skóre 19:20. Nejlepšími střelci byli se 6-ti brankami Ondřej
Ogoň a s 5-ti brankami Zdeněk Kadlčák.
Rk. Družstvo
1 Bystřice
2 Vratimov
3 Stonava
4 Jablunkov
5 Dobratice
6 Dobrá
7 Slavia Orlová
8 Lučina
9 Staré Město
10 Libhošť
11 Smilovice
12 Jistebník
13 Baník Albrechtice
14 Hrabová

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
9
7
7
7
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2

0
2
4
3
1
1
2
2
1
3
3
1
3
2
2

2
2
3
5
5
5
5
6
5
6
8
7
8
9
15

Skóre
28:18
25:14
24:15
27:20
28:24
16:18
19:24
26:32
30:25
18:21
22:26
19:20
18:27
20:36

Body
29
25
24
22
22
20
20
19
18
15
13
12
11
8

Vážení a milí příznivci nejen sportu, ale i zábavy, dovolte nám pozvání na
tradiční Sportovní ples TJ ISMM Jistebník. Kromě skvělé hudby, vín z jižní
Moravy a dobrého jídla na Vás také čeká hodnotná tombola a mnoho zábavy
např. v podobě PhotoBudky.
K tanci a poslechu Vám bude na horním sále hrát skvělá hudební skupina
A-band ze Studénky (www.a-band.cz) . A-BAND je šestičlenná kapela hrající při
různých kulturních a společenských příležitostech jako jsou plesy, svatby,
firemní večírky nebo taneční zábavy. Okruh působení se rok od roku rozšiřuje a
dnes je možné slyšet kapelu A-band také na významných akcích velkých měst po
celé Moravě. Kapela působí bezmála 30 let a pod názvem A-band ji můžete znát
od roku 1998. Soubor se pyšní především zkušenými muzikanty a brilantním
zvukem - disponuje vlastní kvalitní zvukovou aparaturou, kterou lze využít ve
venkovních areálech i malých až velkých sálech.
Od půlnoci až do rána Vás bude ve vinárenském "pekle" bavit DJ Jirka
Veselý spolu s Tomášem Kotkem a dalšími DJ z firmy KV-PRODUCTION
(www.kv-production.cz).
V prostorách KD bude pro vás připravena tzv. "PhotoBudka", speciální
budka, která Vás nejen vyfotí, ale umožní Vám také zvolit vlastní pozadí a zaslat
si fotku na mail či okamžitě sdílet s Vašimi přáteli na Facebooku. Více informací
na: http://www.photobudka.cz/
Na závěr bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří si našli cestu na naše
fotbalová utkání a na akce, které pořádáme, také všem rodičům a sponzorům za
přízeň a podporu.
S blížícím se koncem roku mi dovolte, abych jménem výkonného výboru TJ
Vám všem popřál do nového roku 2019 pevné zdraví, hodně štěstí, rodinné
pohody a mnoho úspěchů v osobním i společenském životě.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ INFORMUJE

/Marta Nesvadbová/

Chovatelská zprávička
Rok nám opět rychle utekl a blíží se nejkrásnější období „čas adventu a čas
vánoční“.
V letošním roce jsme uspořádali Společenský večírek a Výstavu drobného
zvířectva. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nás přišli podpořit, pobavit se.
Všichni návštěvníci měli možnost na výstavě zhlédnout rozmanitá zvířata, která
naši členové chovají.
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V první řadě se sluší poděkovat všem sponzorům, kteří naše akce
podpořili a bez jejichž přispění bychom si naši činnost nedovedli představit.
Jsou to: Chov ryb Jistebník, ISMM Production & Business Cooperation s.r.o.
Jistebník, hospůdka Na Hřišti – p. Zuzana Malá, Stavebnictví p. Pavel Myška, Obec
Jistebník, Včelařství a rodina Vrbinčíkova, Zámečnictví Pavel Mariaš, Řeznictví
Patrik Kučera, Ploty Patrik Hýl, Kosmetický salon Gabriela Dočekalová, stáj
Zuzana Švihorová, Axmannovi, p. Petr Frkal, Krmiva – přítel Radim Boháč.
Největší poděkování patří všem členům a přátelům naší organizace.
V závěru přejeme všem členům a spoluobčanům příjemné prožití
Adventního období, krásné a spokojené Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce 2019.

LOUTKOVÉ DIVADLO

/Jarmila Mariašová/

Vážení příznivci loutkového divadélka.
Po 18 let jsem se téměř jednou měsíčně těšila na dětské oči, které se
rozzáří při pohledu na Kašpárka a upřeně sledují pohádku.
Jistě jste si všimli, že pohádky pro nejmenší diváky se již delší dobu v naší
obci nehrály. Není to proto, že nechceme hrát, ba právě naopak, ale chybí nám
loutkoherci.
Obracím se proto na vás všechny, kteří máte zájem o činnost v loutkovém
divadle, abyste se přihlásili na telefonním čísle 608 777 482, nebo osobně se na
vás těším v prodejně Hudební nástroje Mariaš.
Věřím, že naše děti budou opět moci přijít do divadélka za Kašpárkem a
upřeně sledovat pohádky O Koblížkovi, O zvířátkách, O Šípkové Růžence, O třech
čunících a další.
Přeji všem dětem i vám dospělým pohádkové prožití Vánoc, hodně zdraví
a ať vždy dobro vítězí nad zlem jako v pohádkách.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Terezia
Ondrej
Jan
Miroslav
Jana
Libuše

Dynamusová
Pazdera
Šesták
Matěj
Horňáčková
Martiníková
*

Helena
Anna
Josef

*
*
Petrovská
Vitochová
Rypel

93 let
85 let
80 let
70 let
60 let
60 let
*

*
75 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

PLESOVÁ SEZONA 2019
 18. 1.

.

Sportovní ples TJ Jistebník



1. 2.

Muzikantský ples



9. 2.

Dětský maškarní ples

 16. 2.

Obecní bál

 23. 2.

Ples v rytmu 90. let



2. 3.

Ples hasičů

Pořadatelé zvou spoluobčany,
jejich přátele a známé k hojné účasti
a přejí dobrou zábavu.

18

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 2019:
17. 1.
červenec 4. 7.
 leden
 únor
14. 2.
srpen
1. 8. a 29. 8.
14. 3.
září
26.9.
 březen
 duben
11. 4.
říjen
24.10.
9. 5.
listopad 21.11.
 květen
 červen
6. 6.
prosinec 19.12.
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 2019 bude z důvodu Novoročních svátků
posunut o jeden den, tzn. že nádoby budou vyváženy v pátek 4. 1. 2019.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

19

Kadeřnictví Lucie
Obecní úřad Jistebník 1. patro
OTEVŘENO OD 12. 11. 2018

Provozní doba: PO – PÁ 8:00 – 10:00 12:00 – 17:00
: 774 721 981
Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
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Chovatel ze Skotnice nabízí:
Bezplatné - smluvní - vypůjčení chovného páru Českých hus.
Jde o nepříbuzný chovný pár s kvalitním původem z letošních hus.
Husí pár bezplatně vypůjčím zájemci na sezonu 2019.
Housata si může vychovat a ponechat.
Podmínkou je vrátit vypůjčený chovný pár ve stavu způsobilém
k dalšímu chovu.
Zájemce mne může kontaktovat na telefonní číslo: 731 023 380.

MONTÁŽE ANTÉN
MONTÁŽE A SERVIS SATELITŮ
PŘECHOD NA NOVÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM DVB-T2

TOMÁŠ KOŽUŠNÍK
21

 728 194622

22
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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 20. prosince: 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30 hodin. Platby v hotovosti
na pokladně OÚ budete moci uskutečnit pouze do středy 20.12.2018.
V roce 2019 začínáme úřadovat ve středu 2. ledna.
 Příští zpravodaj vyjde ve druhé polovině ledna 2019.
Písemné příspěvky odevzdávejte do 3.1.2019.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám i všem Vašim blízkým
příjemné prožití doby adventní, vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2019.
* 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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