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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.
V tomto posledním předvolebním zpravodaji bych Vám všem chtěl
poděkovat za dvacet let, ve kterých jste mi umožnili pracovat pro rozvoj obce
Jistebník, kde jsem s rodinou našel svůj domov. Myslím, že každý kdo zde žil
před dvaceti lety ví, o čem píšu a chce-li, může srovnávat. Dělal jsem to rád.
Chtěl bych Vám popřát šťastnou ruku u voleb 5. a 6. října 2018 při
výběru kandidátů do obecního zastupitelstva na příští čtyři roky. Přeji Vám
všem hodně zdraví a novému zastupitelstvu hodně elánu v pokračování při
zvelebování naší obce Jistebník.
Josef Voral, starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE

/starosta obce/

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční komunální volby do
zastupitelstev obcí. V naší obci budeme volit 15 členné zastupitelstvo.
V první den voleb, tj. v pátek 5. října probíhá hlasování od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a druhý den v sobotu dne 6. října pak od 08.00 hodin do
14.00 hodin. Volební místnost bude zřízena v budově obecního úřadu.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem ČR) nebo státní občanství státu, jehož příslušníci jsou
oprávněni na území obce volit podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství 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.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Sylva Rečková, učitelka/

Začátek školního roku 2018/2019 připomínal tak trochu slzavé údolí.
Jelikož jsme se opět vrátili ke vzdělávání ve smíšených třídách, do mateřské
školy nastoupilo mnoho mladších dětí. Adaptace na nové prostředí a
především odloučení od maminky probíhá u každého dítěte jinak. Někdo se
do kolektivu těší, jiný pláče a volá maminku. Učitelka musí uplatnit svůj
profesionální přístup, klid, trpělivost a snaží se dítě do kolektivu začlenit co
nejrychleji. Ukáže mu, že ve školce je prima. Rychlá adaptace je nutná i
z důvodů starších dětí, kterým trvalý pláč a menší pozornost učitelky začíná
vadit a cítí se v kolektivu nepříjemně.
V loňském školní roce, jsem pracovala ve třídě předškolních dětí. Třída
byla vybavena většími stoly, židlemi, pomůckami a obrazovým materiálem
pro starší děti, stavebnicemi s polytechnickým zaměřením, hrami na rozvoj
jazykových a sluchových dovedností. Děti pracovaly nad vlastními
pracovními sešity a zdokonalovaly si grafomotorické dovednosti, správný
úchop tužky, učily se pracovat samostatně i v kolektivu. V oblasti rozvoje
pohybu a těla měly mnoho možností. Chodili jsme na dlouhé vycházky se
zaměřením na poznávání přírody. Na vycházkách jsme plnili sportovní
disciplíny. Učitelka organizovala různé tématické zájezdy do okolí. Děti byly
úspěšné v předplaveckém i lyžařské kurzu. Mateřskou školu reprezentovaly
na akci AEROBIC TOUR GMK v Bílovci. Zlatou medaili přivezly z Dětské
olympiády v Bílovci.
Školní rok 2017-2018 prožitý s předškoláky byl pro mě velmi krásný a
přínosný. Děti se cítily v kolektivu svých vrstevníků dobře. Chovaly se k sobě
přátelsky a ohleduplně. Věřím, že jejich krásné vztahy a chování se přenesou
i do ZŠ, ve které se po prázdninách setkají.
Bohužel mě mrzí, že jsme se na schůzce s rodiči budoucích
předškoláků, která proběhla před koncem školního roku, neshodli v názoru
na dalším pokračování a vzdělávání nejstarších dětí v předškolní třídě. Do
budoucnosti, kdy mateřské školy přijímají stále mladší děti a základní školy
zvyšují požadavky na připravenost prvňáčka, bude zakládání těchto
předškolních tříd nutností.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Šárka Storzerová, ředitelka/

Zahájení školního roku 2018/2019

V pondělí 3. září byl zahájen nový školní rok 2018/2019. Pro žáky
prvního ročníku začal slavnostním zahájením, které proběhlo v obřadní síni
Obecního úřadu v Jistebníku. Starosta obce pan Josef Voral přivítal všechny
přítomné a popřál prvňáčkům hodně úspěchů. Po hudebním vystoupení,
které připravila paní Ing. Dana Němcová, učitelka ZUŠ ve Studénce, se svými
žáky, následovalo slavnostní představování prvňáčků. Žáci dostali dárky,
které jim předaly za obecní úřad paní Jarmila Hurníková a za SRPŠ paní
Martina Vitochová. Po společném fotografování se prvňáčci se svými rodiči
přemístili do budovy základní školy.
Tam už na ně čekali starší spolužáci z 8. ročníku a odvedli je do první
třídy, kde se usadili do lavic a čekali na ostatní spolužáky a jejich rodiče. Paní
učitelka žákům rozdala učebnice, sešity a další školní potřeby. Pak už
následovala krátká informativní schůzka pro rodiče a školní rok byl zahájen.
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Pro žáky 2. – 9. ročníku začal školní rok již tradičně ve třídách.
V letošním roce je počet zapsaných dětí na naší základní škole 133, z toho 18
prvňáčků. Výuka je organizována v osmi třídách s devíti ročníky. Na I. stupni
je 88 žáků a na II. stupni 45 žáků. Školní družinu navštěvuje 60 žáků.

Žákům i rodičům přeji, aby ten letošní rok proběhl lehce a bez
zbytečných starostí, učitelům a zaměstnancům školy pak hodně zdraví a
pohody v zaměstnání.

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

/Jana Majerová, knihovnice/

V červnu navštívili knihovnu žáci 1. stupně ZŠ TGM
se svými třídními učitelkami. Prvňáčci byli pasováni na
rytíře Čtenářského řádu. Na závěrečném shromáždění byli
pochváleni čtenáři, kteří si za školní rok 2017/2018
vypůjčili nejvíce knih.
Nejpilnějšími čtenáři byli: Tereza Razimová, Eliška
Tomíčková, Petra Štábová, Magdaléna Gorbová, Natálie
Tylečková, Štěpánka Pavlíková, Klaudie Štellnerová, Adéla
Matějová, Kateřina Buchová, Barbora Konečná, Linda Krupová, David Šimík a
Anna Carbolová.
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Obecní knihovna děkuje základní škole za spolupráci a podporu
čtenářských aktivit dětí.

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK

/Ing. Jana Pastrňáková/

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.
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Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné
samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci
zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných
zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice, které Vám pomohou.
Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti a
dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými
blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických
i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny,
které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS,
ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří
lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a
duchovní. Všichni naši pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které
mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši lékaři i sestry vyjíždí každý
den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu života až do
úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme
dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava
Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého
muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček. Byly milé, veselé a
komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne.
Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci
zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost
upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na
území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se
zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na
www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11,
Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete
také na www.mhondrasek.cz.

7

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Anna
Davidová
92 let
Olga
Tylečková
80 let
Marie
Chylová
75 let
Blahoslav Kroutil
70 let
Helena
Filipcová
60 let
*
*
*
*
Mária
Holicová
85 let
Eva
Holaňová
70 let
Marie
Syřenová
70 let
Libuše
Ratuská
70 let
Pavel
Folga
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

* Nabízíme k prodeji pozemek parc. č. 389/1, k. ú. Jistebník, výměra 1 973 m2.
* Cena 690 Kč/m2
*Pozemek je vhodný pro stavbu rodinného domu.

Kontakt: svetlana.krettkova@vitkovice.cz, tel.: +420 725 725 144
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A CO NA KONEC . . .
• V neděli 28. října 2018 v 03. 00 hodin končí letní čas.
Hodiny posuneme o jednu hodinu zpět
z 3.00 h. na 2.00 hod.
•

Cvičení žen probíhá každé pondělí od 18:30 h. do 19:30 h. v tělocvičně ZŠ
TGM Jistebník. Na stávající i nové cvičenky se těší vedoucí Šárka.
S sebou si doneste podložku na cvičení a dobrou náladu.

•

V sobotu 27. října 2018 v době od 8 do 12 hodin budou na točně
autobusu u vlakového nádraží Jistebník přistaveny kontejnery na
velkoobjemový a nebezpečný odpad.

• V sobotu 17. 11. 2018 pořádá Dechový orchestr mladých Jistebník
v našem kulturním domě Svatomartinský koncert. Jste srdečně zváni.
• Příští zpravodaj na měsíce listopad–prosinec vyjde na konci listopadu.
Písemné příspěvky zasílejte do 14. 11. 2018.
Předsedům spolků navrhujeme, aby využili poslední číslo zpravodaje
roku 2018 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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