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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
zhruba před třemi měsíci se bez našeho vědomí začalo na MV ČR
rozhodovat o zrušení matrik ve 450 obcích republiky. Poskytl jsem své
nesouhlasné stanovisko časopisu Moderní obec. Dávám Vám jej k přečtení
touto cestou. Zatím se nám podařilo zabránit MV ČR jejich plán uskutečnit.
Chtěl bych, abyste Vy všichni, kteří máte v úmyslu uzavřít sňatek, tak
učinili v naší obřadní síni. Tak předejdete dalšímu ohrožení matričního
úřadu v naší obci. V opačném případě budeme my všichni odkázáni na
vyřizování všech matričních událostí na město Bílovec. Všem, kteří tak
učinili a učiní, děkuji za pochopení.
Vážení spoluobčané, nadešel čas prázdnin, čas odpočinku. Přeji Vám
všem načerpání nových sil a klidný návrat Vás všech do svých domovů, na
pracoviště a do školních lavic.
Josef VORAL, starosta

VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

16. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 27. 6. 2018.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje:
 Směrnici obce Jistebník pro nakládání s osobními údaji;
 prodej pozemků parc. č. 1910 - 4127 m2, parc. č. 1956 - 4253 m2
a parc. č. 1957 - 923 m2, vše v k. ú. Jistebník, z majetku obce Jistebník
panu JUDr. Luboru Adámkovi, za cenu dle znaleckého posudku;
 prodej pozemků parc. č. 1906 - 260 m2 a parc. č. 1907 - 575 m2, vše v k.
ú. Jistebník, z majetku obce Jistebník panu Ing. Miloslavu Cváčkovi, Ph.D.
za cenu dle znaleckého posudku;
 prodej pozemku parc. č. 424/3 - 95 m2 , v k. ú. Jistebník, z majetku obce
Jistebník paní Zuzaně Vijačkové, za cenu dle znaleckého posudku;
 prodej pozemků parc. č. 785/71 - 234 m2 a parc. č. 785/133 - 186 m2,
vše v kat. území Jistebník, z majetku obce Jistebník panu Petru Matějovi
a panu Jaroslavu Galiovi, za cenu dle znaleckého posudku;
 informace starosty obce.
bere na vědomí:
 2., 3. a 4. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2018.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Zlatuše Čiberová, učitelka/

Informace z MŠ nádraží
Školní rok se chýlí ke konci, proto bychom vás rádi informovali o tom,
jak děti školní rok prožily a co se v mateřské škole dělo. Přinášíme
informace nejen pro rodiče, ale rádi bychom informovali i ostatní maminky
a občany o vzdělávání a školních aktivitách našich nejmenších.
Pro nové děti to byl rok seznamování, pro starší děti rok plný
vzdělávacích aktivit a nových projektů. Soustředili jsme se na sebeobsluhu,
samostatnost, kulturně – hygienické návyky. Děti byly vedeny k úklidu
hraček, vzájemné pomoci, společné péči o hezké prostředí ve třídě. Děti se
naučily vzájemně si pomáhat, mít mezi sebou hezké kamarádské vztahy.
Během dne probíhala relaxační cvičení a cvičení na správné dýchání.
Při individuálních i skupinových konverzacích jsme se zaměřili na
rozvoj komunikačních dovedností a správnou větnou skladbu. Využili jsme
také různých dramatizací a kulturních akcí, jako byl Mikuláš, Vánoční
představení, Den matek. Snažili jsme se, aby děti byly spokojené, radostné,
aby atmosféra v mateřské škole byla veselá.
Děti se naučily udržovat pořádek jak v hračkách, ve třídě, tak i ve
svých osobních věcech. Také byly vedeny ke zdvořilému chování mezi
sebou i k dospělým osobám. Většina dětí se naučila dokončit započatou
práci, vážit si výtvoru a práce kamaráda. Po celý rok jsme také cvičili
soustředěnost dětí na zvolenou hru a činnost. Bylo posilováno jejich
sebevědomí v projevu vlastních přání a potřeb.
Ze sociálně kulturních potřeb bylo vytvářeno povědomí o
mezilidských morálních hodnotách, děti poznávaly pravidla společenského
soužití. Učily se vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a
sledovat literární, dramatické, hudební představení, sledovat DVD pořady,
hodnotit a vyjádřit svůj názor. Děti byly vedeny k dodržování pravidel při
hrách i ostatních činnostech. Byly vytvářeny různé aktivity přibližující dítěti
pravidla vzájemného styku, přípravy a realizace společenských zábav a
slavností.
Taktéž jsme rozvíjeli environmentální oblast, kde si děti osvojily
poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí, vytváření bezpečného a zdravého prostředí. Bylo u nich posilováno
povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, živou i neživou přírodou,
lidmi, společností a naší planetou. Byly vedeny k tomu, aby si uvědomovaly
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nebezpečí, se kterým se mohou ve svém okolí setkat a jak se před ním mají
chránit. Pozorováním blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody a
stavu životního prostředí poznávaly ekosystémy a smysl /význam/
ekologie.
Děti se zúčastnily mnoha aktivit a kulturních akcí.
Různá divadelní představení, lampionový průvod, drakiáda s rodiči,
tvořivé dílny, výlov rybníka, Mikuláš, Vánoční představení, dopoledne
s ilustrátorem Dudkem, hrátky s balonky, kruhový den, šátkový den,
smyslový den, návštěva Obecního úřadu, návštěva jídelny ZŠ TGM, karneval
v MŠ a v KD, návštěva knihovny, první ročník pěvecké soutěže, rej
čarodějnic, Den Země, návštěva u koní, Den matek v MŠ a v KD, návštěva
ZOO v Ostravě, dopravní den, plavecký výcvik ve Fryčovicích, dětský den
v cukrárně, školní výlet s rodiči na zámek Lešná s programem „S princeznou
v komnatách“ a oslavy narozenin dětí v MŠ.

Děkujeme rodičům za spolupráci při vytvoření projektu „Víkend
s Rozárkou“, maskotem třídy /plyšovou rybičkou/, vznikla překrásná
literární díla obohacená obrázky a fotografiemi.
Děkujeme výdejčí stravy a školnici paní Lence Nedobové za vstřícnost,
ochotu, kamarádský a hezký přístup k dětem.
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Opět patří poděkování i kolektivu školní jídelny, nejen za mňamky, ale i
za pozornost k Mikuláši a Dětskému dni.
O prázdninách se mějte hezky, užijte si sluníčka, odpočinku a těšíme se
na všechny v novém školním roce.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Školní rok 2017/2018 v základní škole
V letošním školním roce navštěvovalo naši školu 129 žáků - 86 žáků
na I. stupni a 43 žáků na druhém stupni. Ve čtvrtek 12. 4. 2018 proběhl
zápis do prvního ročníku základního vzdělávání. K zápisu se dostavilo
celkem 21 žáků a 3. září nastoupí do prvního ročníku 17 žáků. V pátek 29.
června 2018 bude ukončen školní rok 2017/2018. Žákům bude předáno
vysvědčení. A jak se žákům dařilo? Z celkového počtu 129 žáků prospělo s
vyznamenáním 77 žáků, premiantů tzn. žáků, kteří měli na vysvědčení samé
jedničky je 46. Dalších 48 žáků prospělo, což znamená, že měli průměr vyšší
než 1,50, případně se u nich na vysvědčení objevila známka 3 a horší.
Bohužel 4 žáci naší školy neprospěli, 3 z nich budou konat opravné zkoušky.
Významné akce
Dne 15. 9. 2017 jsme pro žáky II. stupně a jejich zákonné zástupce
zorganizovali zájezd do německého koncentračního tábora Osvětim a
Březinka v Polsku, který na ně silně citově zapůsobil. Následnou zastávkou
na našem putování pak bylo královské město Krakow. Celá akce byla
hrazena obcí Jistebník.
V zimě žáci, kteří měli zájem, absolvovali odpolední lyžařský kurz
v rodinném areálu Skalka. Celkem si jezdilo zalyžovat 41 dětí od prvního až
devátého ročníku.
Od 3. dubna 2018 se účastnilo 82 žáků I. stupně výuky plavání v
plaveckém bazénu ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku. Z ministerstva
školství se nám podařilo získat dotaci na úhradu dopravy na plavání ve výši
28 000 Kč.
Letos poprvé vyjeli žáci I. stupně naší školy v termínu od 16. – do 20.
4. 2018 na ozdravný pobyt do Staré Vsi – Žďárského Potoka. Pro děti zde
byl připraven celotýdenní program na téma Kryštof Kolumbus a žáci v
rámci aktivit „procestovali“ celou řadu zemí. Chtěla bych tímto poděkovat
starostovi obce a radě obce za významný příspěvek na tento ozdravný
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pobyt ve výši 75 000,-Kč (na jednoho žáka činil příspěvek 1000,-Kč) a
PharmDr. Pavlu Korpasovi za úhradu autobusové dopravy ve výši 22 000,Kč. Poděkovat chci i zdravotní sestře Jarmile Tylečkové, která se o naše děti
starala v průběhu celého ozdravného pobytu.
Další velmi atraktivní akci připravil pro naše děti ve středu 20. 6.
2018 p. Jaromír Šeděnka s dalšími dobrovolníky z řad hasičů a sportovců. V
rámci zábavného dopoledne si žáci I. stupně u Galerijního rybníku
vyzkoušeli chytání ryb na prut, dozvěděli se, jak správně poskytovat první
pomoc či proudem vody zasáhnout terč. Všichni byli nadšeni, dětem se
podařilo ulovit i několik kapříků, okouna a štiku. V závěru si děti opekly
párek a s velmi dobrou náladou z prožitého dopoledne jsme se vraceli do
školy. Poděkování patří i Ing. Ivanu Lövymu, který umožnil realizaci celé
akce. Věřím, že tato dopolední aktivita přispěje k rozvoji rybaření v naší
obci a kladnému vztahu k ochraně a tvorbě životního prostředí.
Mé poděkování patří rovněž všem vedoucím a trenérům zájmových
útvarů, kteří se starali o smysluplné využití volného času našich žáků. Ve
škole se děti zapojily do kroužku výtvarných činností – vedoucí Mgr. Jana
Kocichová a Bc. Markéta Kucserová, kroužku sportovně - dopravního –
vedoucí Mgr. Naděžda Malaníková, dramatického kroužku – vedoucí Bc.
Markéta Kucserová. O sportovní vyžití dětí se zaměřením na atletickou
přípravu se postarala p. Jana Stryková z klubu atletiky v Ostravě-Porubě.
Spolek Jistebník v pohybu v čele s vedoucím p. Martinem Otto organizoval
kroužky badmintonu, ping-pongu a sebeobrany.
Hudební vzdělávání dětí v průběhu školního roku rozvíjeli vyučující
ZUŠ Studénka – p. Danuše Němcová, p. Petr Habernal, p. Jelena Ryšavá.
Kroužek keramiky s vedoucí p. Danou Šusterovou podporoval kreativitu
žáků, tanečně se mohly zapojit nejen dívky v kroužku zumby – vedoucí
Monika Littnerová, o rozvoj místní žákovské kopané se staral Ing. Jiří Vitoch
a Milan Dufek. Místní hasiči, pod vedením p. Romana Konečného, trénovali s
dětmi hasičské zásahy, aby získali co nejlepší umístění v soutěžích.
K ochraně přírody a zajímavým informacím o zvířatech vede své svěřence p.
Jan Kašinský a p. Marek Stiler v rámci mysliveckého kroužku. Zapojené děti
dosahují výborných výsledků v soutěži Zlatá srnčí trofej.
Všichni si zaslouží velké poděkování.
V letošním školním roce končí tříletý mandát členům školské rady,
kterým děkuji za podněty a vstřícný přístup při jednáních.
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Za vzájemnou spolupráci při organizování akcí musím samozřejmě
poděkovat i Spolku rodičů a přátel školy, za TJ ISMM Jistebník p. Rostislavu
Strakovi, za SDH p. Romanu Konečnému a p. Vlastě Krayzlové, za Galerijní
ulici, umělecký spolek p. Janu Lipinovi, všem sponzorům a aktivním
zákonným zástupcům našich žáků.
Všem pedagogům a provozním zaměstnancům děkuji za hladký
průběh školního roku a přeji všem pěknou dovolenou, žákům naší školy pak
pěkné prázdniny a žákům 9. ročníku odvahu a nezlomnost pro boj s
životními překážkami. Aby vás zvolené studijní a pracovní obory
naplňovaly uspokojením.
Mgr. Šárka Storzerová, ředitelka školy
Pomalu se blížíme ke konci - ke konci čeho? No přece letošního
školního roku. Všichni se už těšíme na prázdniny. Květen byl a červen
je plný sluníčka a tak doufáme, že se bude na nás usmívat i o
prázdninách. Ale před tím vás chceme informovat o pár událostech z
naší školy.
Ozdravný pobyt (16. – 20. 4. 2018)
Letos poprvé naše škola uspořádala pro své žáky ozdravný pobyt.
Přípravy byly zdlouhavé, dlouho jsme nevěděli, jestli bude lepší jet na školu
v přírodě nebo na ozdravný pobyt, jestli vybrat Beskydy nebo Jeseníky, v jakém
termínu to bude pro nás nejlepší, a také jestli by měl jet celý první stupeň
dohromady nebo se má rozdělit na dvě skupiny. Nakonec bylo rozhodnuto –
pojede se najednou v dubnu do Jeseníků do RS Relaxa, kde s dětmi pomohou
zkušení instruktoři, kteří připraví program.
Po vyřízení všech dokumentů a formalit z naší strany i strany rodičů jsme
mohli v pondělí 16. dubna 2018 konečně vyrazit. U Oázy v Jistebníku byli žáci a
jejich nadměrná zavazadla rozděleni do dvou autobusů, přidaly se k nim také
jejich třídní učitelky, vychovatelky a paní zdravotnice. Teď už jen poslední
zamávání rodině a rychle pryč z toho slzavého údolí. 
Při příjezdu do Jeseníků nás už v chatě RS Relaxa očekávali instruktoři,
kteří nám pomohli vynést zavazadla do pater. Třídní učitelky si ubytovaly děti
do předem rozdělených pokojů a začalo vybalování a zabydlování. Asi hodinu a
půl do oběda měly děti na to, aby se domluvily, kdo bude mít kterou postel a
poličku, porozhlédly se po prostorách chaty, našly WC a sprchy a zjistily, kde
spí jejich kamarádi a sourozenci. A v neposlední řadě si musely povléct postele
a peřiny. No světe div se, to byl boj! Většina dětí to nikdy v životě nedělala a
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teď se v tom motala a nevěděla, kde začít. Samozřejmě jim paní učitelky
pomohly, ale jen trošku, někdy se to přece naučit musí.
Hned po obědě a poledním klidu se všichni přemístili ven, kde se rozdělili
do tří skupin (v každé skupině byli žáci všech tříd). Tam už si je převzali tři
sympatičtí instruktoři – Ash, Míša a Dan. Odvedli děti na tři různá místa v okolí
chaty a zahráli si s nimi různé seznamovací hry. V programu pokračovali také
po svačině. A před večeří už některé děti vypadaly opravdu jako „koule bláta“,
jelikož nám těsně před příjezdem napršelo (ještě že nenasněžilo). A odměna pro
žáky za práci a soustředění? Tak ta byla velká a opakovala se v následujícím
týdnu i několikrát denně. Byl to obrovský hrad plný prolézacích sítí a lanových
žebříků a měl také dlouhou skluzavku. Pro děti to byla jednoznačně nejlepší
atrakce celého pobytu.
Večer probíhal po jednotlivých třídách a byl čistě v režii třídních učitelek.
Někteří si šli hrát do herny, jiní psali deníky a případně si zazpívali s kytarou,
další si jen tak povídali a sdělovali první dojmy a zážitky. Následovala večerní
hygiena a šup do postele. V některých pokojích se ještě předčítalo na dobrou
noc, v jiných se šlo rovnou do hajan.
V úterý hned po snídani byly všechny skupiny seznámeny s
celotýdenním programem na téma Kryštof Kolumbus. Všechny herní bloky po
zbytek týdne byly zasazeny do jednotlivých zemí, kterými skupiny postupně
putovaly – Itálie, Polsko, Německo, Řecko, Norsko, Rusko… Každá skupina
měla program maličko jiný, ale všechny měly na konci týdne doplout až do
Ameriky. A aby mohly vůbec vyplout, musely si skupinky nejprve vytvořit svou
loď. A tak skládaly, kreslily, malovaly, stříhaly, lepily a vznikla nádherná díla.
Tentýž den už na některé skupiny čekaly speciální aktivity, na které se
organizace STAN, zajišťující nám program, specializuje. A to střílení z luku a
horolezecká stěna. V průběhu úterý a středy se při těchto aktivitách vystřídaly
všechny děti všech tří skupin. Nikdo nebyl do ničeho nucen, ale byli jsme
všichni rádi, když to alespoň vyzkoušeli. U některých dětí se projevil obrovský
talent a obratnost. Bylo by fajn, kdyby se mohly na dané aktivity zaměřit i mimo
ozdravný pobyt, určitě by je to posunulo mnohem dál a hlavně by dělaly něco,
co je baví a v čem jsou dobré.
V úterý večer nás ještě čekala přednáška horské služby. Ovšem
nesplňovala to, co jsme od ní očekávali – nebyla zcela přiměřena věku žáků, a
tak se některé děti trochu nudily. Aby se nám neunudily úplně, připravili
instruktoři ještě večerní hru, u které se děti před spaním náležitě vyřádily.
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Ve středu pokračovalo cestování kolem světa s instruktory i speciální
aktivity a odpoledne jsme vycestovali skutečně. Nepoužili jsme žádný dopravní
prostředek, jen vlastní nohy, a vydali jsme se na procházku do okolních
krásných, byť kůrovcem zničených, lesů. První, čtvrtá a pátá třída se vydaly na
asi šesti kilometrový okruh okolím, druhá a třetí třída na desetikilometrový
okruh. Žáci mohli poznávat různé druhy stromů, keřů i květin a travin. Našli
jsme různé druhy hmyzu, které jsme si pojmenovali. Ukázali jsme si, jak vypadá
kůra stromu zničeného kůrovcem, jaké tvary mohou mít lišejníky, jak si voda
dělá v přírodě vlastní cestičky a mnoho dalšího. Pozorovali jsme, jakým
umělcem umí příroda být, co vše dovede vytvořit. Našli jsme také zbytky sněhu
a někteří neváhali a pustili se do koulování. Výlet byl opravdu dlouhý, ale přesto
si ho všichni užili.
Večer ještě instruktoři připravili pro všechny děti stezku odvahy, která
byla vytýčena světýlky a vedla temným lesem. Někteří svůj strach skrývali, jiní
ho dávali náležitě najevo, ale nakonec byli nadšeni všichni ze zúčastněných.
Ve čtvrtek všechny děti čekal zlatý hřeb celého pobytu, a to velké lanové
centrum a bungee trampolíny u sousedního (necelé 2 km vzdáleného) střediska.
Všechny děti se postupně vystřídaly na všech nabízených aktivitách a
vyzkoušely si svou zručnost i zdatnost. Z lanového parku jsme byli nadšeni i my
dospělí. Byla to paráda.
Poslední večer, jak už bývá většinou zvykem, se nesl v rytmu hudby - a to
pořádné diskotékové hudby. Ty děti, které se nestihly během dne vydovádět, to
dohnaly večer. Některým se moc tančit nechtělo, ale nakonec se nechaly
strhnout „davovým šílenstvím“. Instruktoři měli pro nás i pro děti připraveno
jedno velké překvapení – představení Ashovy ohňové show. A bylo to opravdu
něco. Všichni sledovali Ashovy pohyby se zatajeným dechem. Bylo to, jako by
s ohněm tančil a čaroval.
V pátek jsme od rána postupně všichni balili a pomalu se smiřovali s tím,
že jedeme domů. Dojmy byly rozporuplné. Většina se těšila domů, ale zároveň
se jim nechtělo loučit se s instruktory a s tím, že byli opravdu celý den venku.
Dopoledne si s dětmi ještě instruktoři zahráli nějaké hry, dokončili svůj
tématický program a předali si zpětnou vazbu a pamětní listy. Následoval oběd,
dobalení a čekání na autobus. Poslední společné fotky před střediskem a před
hrádkem a hurá domů. Při odjezdu ukápla nejedna slzička, a nám bylo jasné, že
dětem se v Jeseníkách líbilo a instruktoři byli skutečně skvělí.
V autobusech bylo na zpáteční cestě veselo a opravdu nikdo se nemohl
dočkat své rodiny. Po příjezdu se děti doslova rozutekly na všechny strany a
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rychle objímaly své rodiče. Vždyť taky většina dětí nebyla nikdy bez svých
rodičů déle než jednu noc a někteří ani to ne. V této velké zkoušce všichni
obstáli na jedničku.
A my? Po předání dětí jsme slavily hladký průběh celé akce. Vše se
podařilo, jak mělo. Počasí bylo úžasné, sluníčko svítilo od odpoledne prvního
dne téměř bez přestání. Instruktoři byli skvělí, uměli děti nadchnout pro hru a
program běžel jako na drátkách. Kuchařky měly zlaté ručičky a i ti, kteří spoustu
jídel nejí, v Jeseníkách jedli s chutí. A úrazy? Ty naštěstí nebyly. Zkrátka a
jednoduše, přesto jak náročné aktivity děti podstupovaly, byla bezpečnost
splněna na jedničku.
Na závěr si pedagožky společně s paní ředitelkou rozebraly celý pobyt,
sdělily si klady a zápory a do příštích let ví, co udělat stejně a co jinak.
Doufejme, že nějaké příště bude.
Mgr. Jana Kocichová
Fotky:
https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Ozdravny_pobyt_-_1._stupen_2017_2018/
Dopravní soutěž
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V pátek 4. 5. 2018 se na dopravním hřišti v Odrách konalo okrskové
kolo dopravní soutěže. V mladší kategorii soutěžilo 5 družstev a ve starší 3
družstva. Naši školu reprezentovalo jen družstvo mladších žáků ve složení
Adéla Matějová, Barbora Šidíková , Mahir Durmus a Dominik Kučera, jsou to
všichni žáci naší páté třídy. Zrovna v pátek nebylo tak pěkné počasí jako
v předcházejících dnech, ale nepršelo, a tak jsme mohli splnit tyto
disciplíny: jízdu zručnosti, zdravovědu, jízdu na dopravním hřišti a
dopravní testy. Na soutěž jsme se připravovali ve sportovně dopravním
kroužku a také doma. Vybojovali jsme krásné druhé místo. Měli jsme smůlu,
proto nás o 8 trestných bodů porazilo družstvo z Oder, ale oni mají výhodu,
že mohou trénovat jízdu na místním dopravním hřišti.
Naši nejlepší závodníci byla Adéla Matějová, kterou na slavnostním
vyhlášení výsledků před všemi pochválili rozhodčí z dopravní policie za
bezchybnou jízdu na dopravním hřišti a také ji pochválila zdravotní
sestřička hodnotící zdravovědu, ve které závodníci museli ukázat své
znalosti týkajících se ošetření různých zranění v případě dopravní nehody.
Na zdravovědu naše družstvo připravovala paní učitelka Jana Kocichová, za
což ji děkujeme.
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V pátek 11.5. se konalo v Odrách okresní kolo dopravní soutěže.
Hodně se podobalo okrskovému kolu z pátku 4. 5. a to v tom, že jsme
soutěžili na stejném dopravním hřišti, plnili jsme stejné disciplíny, školu
reprezentovalo družstvo ve stejném složení a získali jsme opět pěkné 2.
místo. Z počátku závodu se zdálo, že nám nebude přát počasí, byla malá
přeháňka, ale pak se počasí umoudřilo. V naší kategorii bylo 5 družstev, ale
našimi hlavními soupeři byli znovu závodníci z místních Oder, které jsme
opět neporazili. Příští rok musíme trénovat ještě více a mít štěstí na naší
straně.
Za 2. místo byly krásné ceny- flashky ve tvaru jízdního kola a
kšiltovky. Z cen jsme měli radost, ale stejně velkou jsme měli i z jízdy
v elektromobilu. Domů jsme jeli spokojeni z krásně prožitého dne a
s přesvědčením, že příští rok se soutěže zase zúčastníme.
Mgr. Naděžda. Malaníková
Sportovní dopoledne
V pátek 25. 5. bylo krásné počasí a my jsme se nevěnovali učení, ale
sportování. Kromě prvňáčků jsme už všichni věděli, co nás čeká. Sportovní
dopoledne zahájila paní učitelka J. Brožová. Popřála všem závodníkům
příjemné dopoledne, zdůraznila, jak je důležité se před závoděním rozcvičit,
závodit s chutí a podle pravidel, ale že nejdůležitější není zvítězit, ale
zúčastnit se. Po zahájení se celá škola přemístila na velké fotbalové hřiště a
tam se uskutečnil závod štafet. Každá štafeta byla složena z jednoho
závodníka od 1. do 9. třídy. Po štafetách už každý závodil sám za sebe
v lehkoatletickém trojboji. Závodilo se v běhu na 60 metrů, ve skoku do
dálky a žáci prvního stupně házeli kriketovým míčkem a žáci 2.stupně
granátem. Všichni soutěžili ze všech svých sil a mnozí překonávali své
osobní rekordy.
Po odpočinku a svačině žáci 1. až 3. třídy porovnávali svou šikovnost
a rychlost v jízdě na koloběžkách, žáci 4. až 6. třídy absolvovali jízdu
zručnosti na kolech.
Žáci 7. až 9. třídy se mohli ve škole zúčastnit turnaje v ping pongu.
Všechny výkony jsme vyhodnotili a nejlepší závodníky ocenili pěknými
cenami.
Mgr. Naděžda Malaníková
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA /FPFL/
/Mgr. Jiřina Matějová/
Postřehy a střípky z 15. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska
2018 v Jistebníku
Překrásným, až neskutečně letním dnem byla sobota 26. května 2018.
Krátce po poledni se začaly sjíždět autobusy s účastníky koncertu na
parkoviště před náš kulturní dům/ KD/, kde si chtěly soubory zpěváků ještě
udělat generální zkoušku před vystoupením u nás. A podařilo se. Buď přímo
na jevišti nebo v zákulisí si pěvecké soubory, které byly pozvány, aby
zazpívaly na jubilejním 15. ročníku FPFL, doladily svá vystoupení. O půl
třetí se začínají scházet kolem sousoší Jistebnických zpěváčků a busty
Františka Lýska. Sešla se i část občanů Jistebníku a hostů s hudebníky na
dechové nástroje, Jistebnická 13 se zpěvačkou. Nechybí Lubomír Lýsek, syn
Františka Lýska, s manželkou, ani zástupci obcí Proskovice a Staré Vsi nad
Ondřejnicí, našich družebních obcí. Vítáme i všechny členy festivalového
výboru. Rádi vidíme přicházet i mistra, akademického sochaře Miroslava
Rybičku - letos oslaví devadesátiny. Je autorem reliéfu Jistebnických
zpěváčků v prostoru před KD Jistebník. Přijímá gratulaci a dárek s tím, že do
sálu už nepůjde, neslouží mu totiž sluch. To mu ale nebrání dál pracovat na
nové soše. Před bustou F.Lýska zdraví a vítá všechny přítomné zástupce
obce Jistebník paní Alena Myšková. Zaznívá festivalová fanfára v podání
pana Petra Habernala a jeho kolegy. Přidávají se všechny soubory a každý
zpívá jednu lidovou píseň ze svého repertoáru. Celý vítací ceremoniál
proběhl na návsi Jistebnických zpěváčků.
V prostorách KD je připraveno několik výstav. Jednak výstava ZUŠ
Bílovec s výtvarnými pracemi jistebnických žáků, jednak připomenutí
osobnosti Františka Lýska a jeho přínosu pro hudební svět, konkrétně
sborovou techniku. Není možné vynechat informaci o dětském pěveckém
sboru Jistebničtí zpěváčci z roku 1929-1938 a jeho slavném období. A něco
ze současnosti, a to informace o akcích letošního patnáctého ročníku
v obcích Proskovice a Stará Ves nad Ondřejnicí. Jsme tedy všichni, ale
velkým otazníkem je konferenciér pořadu pan Zdeněk Ševčík z Ostravy,
který se dobře osvědčil v minulém roce. Neobjevuje se ani v poslední chvíli
před zahájením. Někde se asi zatoulal? Naštěstí se provázení slovem celým
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pořadem ujímá narychlo paní Karin Schestagová. Vše je na dobré cestě.
Vystoupení souborů může začít.
Zaznívá úvodní slovo programu. Na jevišti vítáme Dětský soubor
Heleny Salichové z Ostravy-Poruby i s živou cimbálovou muzikou. Soubor
zpracovává taneční a hudební folklor Opavského Slezska ( zvláště bývalých
i současných vesnic: Svinov, Třebovice, Poruba, Klimkovice, Krásné Pole,
Kyjovice). Vystoupení se líbilo. Děkujeme vedoucí souboru paní Silvii
Smějové za milé připomenutí času her dětí v dřívější době.
Další dětský pěvecký soubor se jmenuje Rarášek - je to 2. přípravné
oddělení Novojičínského dětského souboru Ondrášek, pod vedením
sbormistryně Michaely Sedoníkové.
Rarášci prokázali svou
životaschopnost díky zajímavému repertoáru současných skladatelů, který
ozvlášťňují jevištní choreografií. Korepetitor Dušan Brus doprovází
nejmenší zpěváky s chutí, je radost sledovat nejmenší zpěváky.
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Přestávka v programu umožňuje návštěvníkům prohlídku všech
připravených výstav. Spolužáci dětí Natálky a Petra Zdražilových a
Barbory Konečné, které navštěvují ZUŠ v Bílovci, si mohli jejich obrázky
prohlédnout a zhodnotit. Informace o Františku Lýskovi a Jistebnických
zpěváčcích jsou staršího data, stále si je ale můžeme připomínat. Třeba
původní vestičky zapůjčené z Moravského muzea Brno, nám přibližují to,
jak asi velcí byli ti naši Jistebničtí zpěváčci. Dnes by je oblékly osmileté děti
a jim bylo 12 a více.
Po přestávce na jeviště nastupuje Pěvecký sbor Valentin z Příbora.
Vznikl v roce 2015. Tvoří jej amatérští zpěváci napříč generacemi,
nejmladší jsou studenti příborského gymnázia a jejich kolegové je věkově
čtyřikrát převyšují. Celý soubor je veden laskavou rukou sbormistryně
Blanky Hrubé, působící taktéž na Masarykově gymnáziu v Příboře. Zpívají
lidové písně z Příbora a okolí. Při svých vystoupeních ukazují kouzlo lašské
kultury a vyjadřují úctu k tradici mluveného i zpívaného slova našich
předků. Posluchačům se líbili.
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Smíšený pěvecký sbor Collegium Bonum Bílovec, který vznikl v roce
2010 má za sebou stovku koncertů v našem regionu a dále koncertoval
v Polsku, Francii a Chorvatsku. Členové sboru pocházejí z různých koutů
Opavska, Kravařska, Bílovecka a Studénky. Sbor je členem Unie českých
pěveckých sborů a zabývá se historickou i soudobou duchovní hudbou.
V jejich podání jsme vyslechli důstojné provedení Dvořákových
Slovanských dvojzpěvu. Velmi působivé a umělecky na výši.

Mužský pěvecký sbor „Gorol“ byl založen v roce 1947 při místní
skupině Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově. Od počátku své
činnosti byl sbor velmi úspěšný. Sbor vedlo hodně dirigentů a v roce 2004
dirigentskou hůlku přebírá Katarzyna Kantor a poprvé sbor padesáti mužů
zpívá pod taktovkou ženy, a to skvěle! V průběhu své 70-leté existence
odzpíval stovky koncertů v České republice, v Polsku, na Ukrajině,
v Bělorusku, na Slovensku, v Řecku, Rakousku a v Itálii. I na nás posluchače
sbor svým přednesem písní hodně zapůsobil - i veselými průpovídkami
nestora sboru, který po našemu „polskotěšínskou řečí“ dovedl pobavit.
Skladba „Aká si mi krásná“ v mužském podání zanechala velmi silný dojem
u všech posluchačů. Krásné vystoupení. Vřelé díky. Všem přítomným se
program líbil a zanechal hezké zážitky.
Je třeba poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci festivalových
akcí – tj. festivalovému výboru, jejími členy jsou: paní Marie Matějová,
současná předsedkyně festivalu, paní Eliška Krejčíčková, dřívější ředitelka
festivalu a zakladatelka souboru Ondřejnica ve Staré Vsi nad Ondřejnicí,
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paní Miroslava Vidličková, ekonomka a jednatelka festivalu, paní Věra
Závidčáková, paní Zuzana Kramarenková, místopředsedkyně, paní Jiřina
Matějová, má na starosti akce v Jistebníku, paní Pavla Hranická, paní Věra
Dreslerová, paní Karin Schestagová.
Festival by nebyl takový jako jej známe bez finanční podpory
Moravskoslezského kraje a starostů festivalových obcí Proskovic, Staré Vsi
nad Ondřejnicí a Jistebníku a celé řadě sponzorů v obci Jistebník. Chceme
poděkovat těmto: Sivora, NV-Pro Po, Klimatizace, Hudební nástroje, ISMM,
Jistebnická stavební, Řeznictví Patrik, Chov ryb Jistebník, Zámečnictví
Mariáš, restaurace Na Obci. Rovněž patří poděkovaní pan Ing. Jaromíru
Lubojackému za bezplatné pořizování videodokumentace o festivalu.
Děkujeme paní Věře Šulákové za drobné dárky - motýlky, které jsme
věnovali dětským účinkujícím zpěváčkům v počtu 75. Celkem vystupovalo
na jevišti našeho KD 186 účinkujících.
Je milé, že každoročně navštíví a předvede své umění na festivalové
akci v Jistebníku skoro 200 mladých i dříve narozených účinkujících. Patří
jim vřelé díky.
Střípky a postřehy z Folklorního večera
V pátek 15. června 2018 se mimořádně v Jistebníku konala akce, která
bývala vždy v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Letos velká stavební
rekonstrukce způsobila, aby tradiční akce probíhající v atriu zámku, byla
přeložena jinam, a to do jistebnického kulturního domu. A jak dobře!
Staroveští nezklamali. Naplnili sál do posledního místečka. A program?
Vystoupily všechny složky Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica od
nejmenších až po dospělé tanečníky i s cimbalovými muzikami. Folklorního
večera se rovněž každoročně zúčastňuje zástupce zahraničního folklorního
souboru. Letos tomu bylo rovněž. Hostem byl soubor Compania Mexicana
Danza Folklorica z Mexiko City. Sdružení bylo zastoupeno 40 tanečníky a
tanečnicemi s šesti hudebníky, kteří soubor doprovázeli typickou
středoamerickou melodikou, ke které stačila jedna harmonika, dvě kytary,
dechový nástroj, bicí a hudebníci, kteří napodobovali zvuky ptáků. Uvedli
se tanci, které nám přiblížily folklor jejich země. Pestré oblečení, zajímavé
kostýmy a svérázná hudba posluchače přenesla do vzdáleného kontinentu
s jejich zvyky a tradicemi. Tanečníci předvedli úchvatnou podívanou. Jejich
krokovými variacemi s vykopáváním nohou vysoko podávali až sportovní,
výkony.
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Nezklamaly soubory Ondřejnice.
Děti z Malé Ondřejnice již řadu let obohacují svým zpěvem a tancem
festival. Soubor navštěvují děti od tří do patnácti let ze Staré Vsi i
vzdáleného okolí. Seznamují se s tanci, písněmi a mluvou lašska a
s tradičním repertoárem souboru Ondřejnica. Vystupují během roku hlavně
v okolních vesnicích a městech, účastní se regionálních akcí a přehlídek.
A velká Ondřejnica? Byla založena v roce 1977 ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí paní učitelkou Eliškou Krejčíčkovou. Během uplynulých let byla
souboru udělena mnohá uznání za tvůrčí přístup k rozvoji folkloru v naší
oblasti – Lašska. Tančí a zpívá na národopisných slavnostech a festivalech
nejen v naší republice, ale reprezentuje svou vlast i v zahraničí, prakticky
po celé Evropě. Tanečníky doprovází cimbálová muzika Tragač a Šverc.
Po dvouhodinovém bohatém programu vyjmenovaných souborů
následovala beseda u cimbálu. Děkujeme všem účinkujícím, kteří předvedli
vynikající výkony. Děkujeme všem vedoucím souborů za jejich dlouholetou
činnost a obrovský přínos do regionální kultury. Vydržte! Máte naši
podporu.
Děkujeme všem, kteří svou přítomností podpořili poslední
festivalovou akci 15. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska.

NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci červenci a
spoluobčané, paní a pánové:
Josef
Piesch
Ján
Zubek
Alena
Smékalová
Milan
Dressler
Jozef
Rác
*
*
*
*
Věra
Šuláková
Zdeňka
Nováková
Pavel
Henek

srpnu se dožívají životních jubileí naši
80 let
80 let
70 let
70 let
60 let
*
80 let
75 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

/Jana Majerová, knihovnice/

Prázdninová čtenářská amnestie
Obecní knihovna v Jistebníku oznamuje, že o
prázdninách se nebudou vybírat poplatky za upomínky
u dětí ani u dospělých čtenářů.
Knihovna bude otevřena v červenci i srpnu vždy
v pondělí a v pátek od 16 do 19 hodin.
Těší se na vás knihovnice Jana Majerová.

PRO FOTBALOVÉ FANOUŠKY

/Ing.Jiří Vitoch/

TJ ISMM JISTEBNÍK
Muži „A“ - ČPP 1.A třída, sk. B
Družstvo „A“ týmu jistebnických mužů prožilo první rok v 1.A třídě. Po
zimní změně trenéra (Martina Štverku nahradil Ivo Müller) nakonec
obsadilo 11. místo s bilancí - 9 výher, 6 remíz a 11 proher, celkové skóre
42:42. Do družstva byli začleněni i hráči "B" týmu - jistebničtí odchovanci
Patrik Štandl, Josef Konečný, Daniel Andrys, Martin Vavroš, kteří získávali v
zimní přípravě i v jarních zápasech cenné zkušenosti. Věříme, že se mužstvo
vhodně doplní a odehraje v ročníku 2018/2019 důstojnou roli v soutěži.
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Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Dolní Datyně

26

15

5

6

65:31

50

2

Dobratice

26

16

2

8

76:50

50

3

Brušperk

26

16

1

9

62:42

49

4

Stonava

26

12

8

6

52:46

44

5

Jablunkov

26

13

4

9

43:30

43

6

Bystřice

26

12

6

8

43:35

42

7

Dobrá

26

10

7

9

39:39

37

8

B. Albrechtice

26

11

4

11

52:47

37

9

Staré Město

26

11

4

11

49:44

37

10 Hrabová

26

10

5

11

41:47

35

11 Jistebník

26

9

6

11

42:42

33

12 Libhošť

26

6

3

17

35:68

21

13 Vendryně

26

5

3

18

32:75

18

14 Sedliště

26

3

8

15

35:70

17

Muži „B“ - IV. třída
Svou první sezónu dokončilo i družstvo mužů „B“. A nevedlo si vůbec
špatně. V tabulce obsadilo 5. místo s bilancí 10 výher (2x po penaltovém
rozstřelu) a 8 proher (3x po penaltovém rozstřelu) a s celkovým skóre
52:38. Věříme, že se mužstvo tvořené převážně odchovanci Jistebníka
stabilizuje a postupem času možná i zabojuje o vyšší soutěž.
Rk. Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mankovice
Fulnek B
Straník
Lubina
Jistebník B
Kujavy
Nová Horka
Hostašovice
Heřmanice
Lubojaty

Záp.
118
1 18
18
18
18
18
18
18
18
18

+

0 -

Skóre Body Penalty+ Penalty-

15 0 3
13 0 5
12 0 6
12 0 6
10 0 8
10 0 8
9 0 9
7 0 11
2 0 16
0 0 18
21

63:23
63:26
61:31
53:37
52:38
50:39
43:45
39:42
20:84
16:95

42
40
37
36
31
28
24
23
7
2

4
2
0
1
2
3
4
1
0
0

1
3
1
1
3
1
1
3
1
2

Žáci – okresní soutěž žáků sk. C - finálová
Po podzimní sezoně obsadili naši žáci 1. místo v tabulce a v jarní sezóně
bojovali o celkové umístění ve finálové skupině Okresní soutěže sk. C. Zde
postoupily 3 týmy z každé skupiny. Z naší skupiny to byl ještě Spálov a
Bravantice, z druhé skupiny postoupily týmy Štramberku, Lubiny a Kunína.
Zde už se nám tolik nedařilo a s jedinou výhrou a devíti porážkami jsme
obsadili konečné 6 místo, při skóre 14:56.
Rk. Družstvo Záp.
+
0
Skóre
Body
1 Lubina
10
7
2
1
29:11
23
52:22
21
2 Štramberk 10
6
3
1
3 Spálov
10
6
1
3
38:34
19
4 Kunín
10
4
2
4
31:30
14
29:40
6
5 Bravantice 10
2
0
8
6 Jistebník
10
1
0
9
14:56
3
Starší přípravka – Okresní soutěž starší přípravka sk. B
Naše družstvo nejmenších fotbalistů hraje proti týmům, které mají kluky v
průměru o 2 roky starší. Jde to vidět i na výsledcích. V této kategorii jsou ty
2 roky hodně poznat. Naši kluci i děvčata se ale snaží, získávají zkušenosti a
poslední výsledky už naznačovaly zlepšení. Doufám, že jim zájem vydrží a
budou se i nadále zlepšovat a začnou přicházet i výhry. Jarní sezónu
odehráli s bilancí 1výhra na penalty, 1 remíza a 8 proher, skóre 24:54.
Rk. Družstvo Záp.
+ 0 Skóre
Body
1 Jeseník
18
16 1 1
158:67
49
Suchdol
18
15 2 1
219:78
47
3 Bartošovice 18
11 2 5
142:109
35
4 Mošnov
18
8 3 7
99:102
27
5 Petřvald
18
7 3 8
118:72
24
6 Bludovice
18
7 2 9
83:92
23
7 Jakubčovice 18
5 4 9
88:137
19
8 Žilina
18
5 3 10
85:143
18
9 Tísek
18
2 2 14
86:206
8
10 Jistebník
18
1 4 13
61:133
7
Na konec bych chtěl poděkovat všem hráčům TJ ISMM Jistebník za vzornou
reprezentaci Jistebníku, trenérům za čas strávený na hřišti, všem
fanouškům za účast na domácích či venkovních zápasech, sponzorům za
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finanční i materiální zajištění a všem rodičům, kteří jezdili se svými dětmi
na venkovní zápasy.
Nyní si od fotbalu na chvíli odpočineme. Ale ne na dlouho, už 14.7.2018 od
9:00 hod. se koná další ročník turnaje v malé kopané „ O pohár starosty
obce Jistebník“. Přihlášky jsou již v „Hospůdce na hřišti“. Vice informací
nejen o turnaji, ale i o dění v našem klubu naleznete na webových
stránkách TJ ISMM Jistebník – www.tjjistebník.cz. Zde budou postupně
doplněny i přípravné zápasy našich družstev.

Liverpool 2018 aneb Football Old boys Jistebník na výletě v Anglii

Ve dnech 19. - 23. 4. 2018 se uskutečnila akce, na kterou budou
účastníci zájezdu dlouho vzpomínat. Neúnavný celoživotní organizátor
fotbalových akcí všeho druhu, nyní hlavně zápasů Staré gardy Jistebník,
Jaroslav Horník, se rozhodl vyvézt náš fotbalový tým ke dvěma zápasům
proti našim vrstevníkům do kolébky fotbalu - Anglie. Volba padla na město
Beatles, Liverpool, kde kontaktoval šéfa tamní fotbalové ligy Old boys a po
jeho kladné odpovědi se začaly dít věci pro naši malou vesnici Jistebník
nevídané. O zájezd byl ihned zájem a nakonec se do Anglie vydalo celkem
16 chlapů, z toho 12 Jistebničanů, 2 Petřvalďané, 1 Polančan a 1 synek
z Ostravy. Odjezdu předcházely dlouhé přípravy, výběr a zakoupení nových
dresů, debata o výběru utkání Premiere ligue, letenek, proviantu a dárků
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pro zřizovatele zápasů a soupeře. Nakonec vše dobře dopadlo a mohli jsme
vyrazit za tímto programem:
Čtvrtek 19. 4. 2018
4:30 hod – sraz na Obci a odjezd kolony 4 aut na letiště do Wroclavi, 9:00
hod – odlet směr Liverpool, 11:00 hod – přistání v Liverpoolu, přesun
vyhlídkovým
linkovým double deckeckerem z letiště přes centrum
k ubytování ve čtvrti Kensington. Rozdělení na 2 skupiny po 8 lidech, kdy
ubytování bylo od sebe vzdáleno 10 minut chůze. Náš večerní styčný bod
byl fotbalový restaurant, který se nacházel přesně uprostřed, 16:00 hod –
odjezd k utkání Premiere ligue Barnley – Chelsea, 20:00 hod – zápas
Barnley – Chelsea (výsledek 1:2)
Pátek 20. 4. 2018
Rozdělujeme se na 2 skupiny. Jedna zůstává v Liverpoolu a míří do centra a
ke stadionům Liverpoolu FC a Evertonu, druhá míří vlakem do hodinu
vzdáleného Manchesteru s cílem navštívit Muzeum fotbalu. Teprve tam si
uvědomujeme, co tento sport pro Angličany znamená!!! Návštěva by měla
být zřejmě povinnou pro všechny mladé, ale hlavně stále aktivní fotbalisty.
3 hodiny, na které nikdo z nás nezapomene. Neskutečná historie propojená
se současností.
Po návratu do Liverpoolu jsme absolvovali prohlídku centra města,
historických doků, někteří se svezli na obřím vyhlídkovém kole, potom jsme
vyrazili přes China town ke katedrále a zpět do centra, do míst, kde v roce
1960 začínali svou éru Beatles. Nyní se jedná o uličku typu Stodolní, ve
velkých barech hraje živá hudba. Fajn zážitek. Ten den jsme nachodili přes
20km.
Sobota 21. 4. 2018
Část výpravy vyráží dopoledne do centra za nákupy, do doků, muzea
Beatles a odpoledne pak následuje to, za čím jsme do Liverpoolu přijeli.
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FC Salisbury – Old boys Jistebník 3:3(penalty 2:3)

Sestava: Jan Holuša, Dan Hrebíček, Jiří Vitoch, Tomáš Novák, Přemek Bláha,
Martin Otto, Jarda Horník, Ivo Šrámek, Vlastík Vozník, Pavel Myška, Luboš
Zsilinský, Jan Vrážel, Lukáš Němčík, Tomáš Wojcik lajnový rozhodčí Jiří
Novobilský, fotograf Rosťa Straka
Branky: P. Myška, T. Wojcik, Luboš Zsilinský, rozhodující penalta Jiří Vitoch
Historicky 1. fotbalové utkání Jistebníku na Britských ostrovech. Hráno ve
sportovním areálu v Thorntonu na velmi obyčejném trávníku. Setkání
s anglickým fotbalem bylo parádní. Neskutečná aktivita domácích, touha
vyhrát každý míč, neexistovala nahrávka zpět k brankáři, po zisku míče
většina týmu sprintem k naší bráně, chvíli nám trvalo, než jsme se na tento
styl adaptovali. Nakonec jsme vyrovnali i výsledkově a rozhodli o vítězství
v penaltovém rozestřelu. Po utkání následoval přesun do útulné hospody,
kde bylo zajištěno pohoštění a zápas s domácími s úsměvem probrali.
Neděle 22. 4. 2018
Dopoledne druhá část výpravy navštívila fotbalový stánek Liverpool FC,
Anfield Road Stadium, z jehož prohlídky si všichni odnesli
nezapomenutelné zážitky!!! Zajímavostí je, že od stadionu modrého
Evertonu ho dělí jen nádherný, asi kilometrový park. A pak odjezd na druhý
fotbalový zápas s vedoucím týmem OLD boys ligy.
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Remyca United - Old boys Jistebník 8:3 (4 :1)

Sestava: Pavel Myška, Jan Holuša, Dan Hrebíček, Jiří Vitoch, Tomáš Novák,
Přemek Bláha, Martin Otto, Jarda Horník, Ivo Šrámek, Vlastík Vozník, Pavel
Myška, Luboš Zsilinský, Jan Vrážel, Lukáš Němčík, Tomáš Wojcik, Rosťa
Straka lajnový rozhodčí Jiří Novobilský
Branky: Tomáš Wojcik 3x
Tak toto bylo to pravé setkání se starým dobrým anglickým fotbalem!!!
Kromě skvělého středního záložníka byl tým složen z hráčů, kteří zřejmě
neprošli sítem rugby. Většina výškově nad 185cm, byli tam i dvoumetroví,
ramena přes celá záda, ostré pohledy a neskutečná chuť hrát a vyhrát!!!
Ostré centry, na které si nabíhalo hned několik hráčů, dlouhé ostré skluzy.
Proti našemu oslabenému týmu, kdy nás oslabila hlavně zranění Jarka
Horníka a Přemka Bláhy, se soupeř střídal vždy v 6 čerstvých hráčích,
kromě pár okamžiků jsme celý zápas tahali za kratší konec. S agresivní, ale
férovou hrou domácích, se dokázal vypořádat hlavně Tom Wojcik, autor
všech našich gólů, dále Luboš Zsilinszký, svou fotbalovou chytrostí Lukáš
Němčík a Dan Hrebíček, velmi dobré momenty měl záložník Honza, ale
snažili se všichni hráči. Soupeř byl však nad naše síly a zcela zaslouženě
zvítězil. Přesto bylo i toto utkání hodnoceno pozitivně.
Pondělí 23. 4. 2018
5:00 – odjezd na letiště do Manchesteru, 8:00 – odlet směr Wroclav, 10:00 –
přistání ve Wroclavi, 13:00 – příjezd Jistebník
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I přes náročné cestování, odehrané dva zápasy ve dvou dnech, jsme si
všichni výlet moc užili. Skutečně velikánské poděkování pak patří Jarkovi
Horníkovi – Jaroslavé díky!!!, který celý program velmi pečlivě a do detailu
připravil. Do Liverpoolu již bylo zasláno pozvání pro jeden z týmů, takže je
možné, že se pravého anglického fotbalu na podzim dočkáme i doma
v Jistebníku.

PIDIFEST JISTEBNÍK 2018
Dva roky uběhly jako voda a opět je tu
další ročník malé jistebnické hudební
přehlídky českých rockových a metalových
kapel s názvem - PIDIFEST Jistebník.
I letos zůstáváme věrni dvěma základním zásadám - vystoupit může
max. 6 kapel (jinak by to nebyl pidifestival) a všechny musí hrát pouze svou
vlastní tvorbu (výjimky jsme v minulosti dělali vždy jen u revivalových
kapel). Na letošním festivalu vystoupí celkem šest hudebních uskupení, z
toho dvě jsou laděna trochu art-rockově (proto jsou řazena hned v úvodu
Pidifestu - zde půjde především o klidný poslech), další čtyři kapely to ale
postupně rozjedou ve svižnějším rytmu a občas půjde i o pěkný nářez.
PIDIFEST Jistebník se bude i letos konat (jako již téměř tradičně)
poslední prázdninovou sobotu - tj. 1.9.2018 - na malém hřišti TJ ISMM
Jistebník, se začátkem od 16,00 hod.
Přibližný časový program je následující :
16:00 - 17:00 hod.
JESETER
17:30 - 18:30 hod.
KAZACHSTÁN
19:00 - 20:00 hod.
DEMOS
20:30 - 21:30 hod.
THE PANT
22:00 - 23:00 hod.
SEVEN
23:30 - 00:15 hod.
RESIST CORE.
Dále je uvedeno malé představení letošních účastníků :
JESETER
http://www.jeseter.com/cs/novinky/
Skupina Jeseter -původně (Y)eseter - vznikla v roce 2005 a dala si za
cíl interpretovat hudbu legendární britské skupiny Yes. Tento náročný úkol
přešel později do jejich vlastní tvorby, která byla výše zmiňovanou hudební
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legendou, ale i ostatními kapelami (Pink Floyd apod.) výrazně ovlivněna.
Jedná se o progresivní rock (dříve art-rock), jenž je charakteristický
prokomponovaností, nápaditou instrumentací a muzikantským umem.
Tento styl měl možná svůj vrchol v 70-tých letech, ale zároveň si vychoval i
značnou část muzikantů a fanoušků, věnujících se i fandících této hudbě
dodnes.
KAZACHSTÁN
http://bandzone.cz/kazachstan?at=info
Skupina vznikla v roce 2003 (hrál v ní na baskytaru i Radovan
Leskovský - před časem po nějakou dobu občan Jistebníka), v obsazení však
prošla mnoha změnami a do současné podoby vykrystalizovala až v roce
2016. Styl kapely je dán nástrojovým obsazením, hlavně kombinací
akustické a elektrické kytary a píšťal nejrůznějšího druhu - jedná se často o
delší rockové skladby s instrumentálními plochami. Autorem hudby je
Robert Hejduk, textově kapela čerpá především z básní beskydského autora
Jaroslava Žily, který s kapelou občasně spolupracoval i na koncertech, kde
hudbu prokládal autorským čtením.
DEMOS
http://bandzone.cz/demos?at=info
Tato kapela z Nového Jičína hrající klasickou rockovou muziku
vznikla v lednu 2015. Od počátku se věnuje jen vlastní tvorbě, kterou pak
prezentuje na festivalech a koncertech. V březnu 2016 natočili své první
debutové album s názvem "Namyšlenej", o rok později pak druhé s názvem
"Muzikanti". Slyšet je mohli jejich fanoušci v ostravském radiu "Čas-Rock",
vidět i v televizi Rebel (v pořadu Czech-blade nebo v soutěži Czech-paráda,
kde se s jedním klipem udrželi dlouhých 8 týdnů).
THE PANT
http://thepant.cz/
THE PANT vznikli na podzim roku 1996 v Břidličné u Bruntálu.
Během let mají na svém kontě kromě čtyř autorských alb i na 600 zdařilých
živých vystoupení nejen u nás, ale i v zahraničí. V letech 2005 a 2006
dochází k zásadním personálním změnám a vedle zakládajícího člena
Romana Kočiříka (baskytara, zpěv) dnes kapelu tvoří špičkový
multiinstrumentalista Víťa Jelínek (kytara, zpěv) a bubeník Tomáš Vaca.
V roce 2010 vychází kapele první singl v USA s celosvětovou distribucí a
trio je k vidění v několika pořadech České televize, na TV Óčko a TV NOVA.
O rok později slaví patnáct let vzniku natočením živého DVD „15 Years
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Anniversary“. THE PANT patří již řadu let k zavedeným a vyhledávaným
stálicím nejen na tuzemské hard-rockové scéně a pravidelně jsou k vidění i
na největších festivalových a klubových pódiích.
SEVEN
http://sevencz.com/
Když v létě 1995 odešel z českobudějovické kapely Whitelight dnes již
u nás velmi známý zpěvák Petr Kolář do Prahy, bylo více méně jasné, že i
přes intenzivní konkurzy nelze tento výjimečný hlas tak jednoduše
nahradit. Na konci téhož roku však Honza Kirk Běhunek zjistil, že bez hudby
"to není ono" a na popud známého rockera Miloše Dodo Doležala vyvstala
myšlenka na natočení instrumentální desky. Ta dostala název Blue Angels a
vznikla pod hlavičkou skupiny Johny Band. Ještě do konce roku 1996 se
název ale mění na Seven, jenž trvá až dodnes. Vedle Běhunka se v kapele cca
na 10 let usadil bubeník Slávek Franc a baskytarista Jiří Kejšar. Jenže žádné
kapele se nevyhnou po čase personální změny a skupina SEVEN nebyla v
tomto směru výjimkou.
O tom, že tato kapela má toho za těch uplynulých cca 24 let hodně
zajímavého za sebou, svědčí i následující krátký přehled :
- spolupráce se světově známou metalovou královnou Doro Pesch - křtila
jim i jednu desku;
- na oplátku ji později Honza Běhunek složil téměř dvacítku nových písní;
- na skvělém CD Sevens nazpívala 2 písně Doro Pesch, desku křtil Blaze
Bayley (po určitou dobu zpěvák skupiny Iron Maiden);
- v dubnu 2009 účast na velkém metalovém festivalu v Moskvě, kde skupina
hrála mimo jiné po boku Sinner a Primal Fear;
- v lednu 2010 proběhly dva koncerty v předprogramu německé legendy
U.D.O. a ve stejném roce se kapela účastní velkého evropského turné v
předprogramu skupiny Rage - během tří týdnů Seven koncertovali v sedmi
státech a všude sklidili nadšené ovace;
- v roce 2017 vydávají nové CD s názvem "Můry" a na jaře a na podzim
přijímají pozvání na dílčí spolupráci od Marca Mendozy (bývalý člen
skupiny Whitesnake).
RESIST CORE
http://bandzone.cz/resistcore?at=info&cd=1
Na závěr letošní akce vystoupí tato 5-ti členná havířovská kapela,
hrající (jak sami říkají) takovou směsici hardcoru a thrashe. Velkými vlivy
této kapely jsou skupiny Debustrol, Slayer, Iron Maiden apod. Po několika
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měsíčním čekání jim letos vyšlo první demo album s názvem Návrat do
Reality - a písně z něj zakončí v Jistebníku letošní ročník Pidifestu.
Pořadatelé této akce Vás, všechny Vaše blízké a především hudební
fanoušky srdečně zvou 1.9.2018 do fotbalového areálu v Jistebníku – se
závěrečnou poznámkou : „Přijďte si užít poslední prázdninový víkend“ .
Za všechny pořadatele akce – Jiří Veselý st.

PODĚKOVÁNÍ

.

Poděkování aneb vysvědčení pro školu!
Nastal konec školního roku a tak, jako děti dostávají vysvědčení ze
školy, jsme se s několika rodiči dohodli, že i my bychom rádi vystavili
vysvědčení naší škole. Nebudeme hodnotit výuku, nikdo z nás není
pedagogem, a i když bychom třeba rádi viděli více progrese k modernímu
pojetí výuky, je nám všem jasné, že mnoha generacemi tradovaný systém,
stejně jako nespavostí Františka Josefa I. ovlivněný režim dne, se jen velmi
těžce mění. Chtěli bychom škole vystavit spíše vysvědčení za přístup k
„nevýukovým“ aktivitám.
A budeme chválit. Moc chválit. Za odvahu, za snahu i za provedení.
Stačí si vzpomenout na skvěle připravený lyžařský kurz, kdy se denně
vypravovaly dva autobusy (a všechny děti se nám vrátily), lyžovalo se v
arktických podmínkách a vše završil fantastický závěrečný závod.
Nedá se nezmínit i premiérový ozdravný pobyt pro I.stupeň. Příprava
musela stát hodně úsilí a samotný průběh snad ještě více. Je třeba
poděkovat všem, kteří jakkoliv participovali, stejně jako těm, kteří současně
zajistili výuku na škole. A myslím, že se to vyplatilo. Nadšené komentáře
dětí ještě dlouho po návratu jsou tím nejlepším důkazem. Ostatně, na své si
přišli i rodiče při vystoupení ke dni matek, když při umně zpracované
prezentaci fotek z pobytu snad nezůstalo v sále jediné oko suché.
A pochvalu rovněž zaslouží návštěvy divadelních představení s
dopravou vlakem, dětský i sportovní den, četné a oblíbené vycházky školní
družiny. Tak by se dalo pokračovávat dále a dále, ale nechtěli bychom na
nějakou povedenou akci ve výčtu zapomenout.
Takže milá školo, píšeme ti velkou 1 …a budeme jenom rádi, když si
ji udržíš i v příštím školním roce!
Spokojení rodiče
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ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ INFORMUJE

/Marta Nesvadbová/

Chovatelská zprávička
Chovatelství v naší obci má bohatou tradici a neustále se rozvíjí.
V letošním roce se uskutečnily volby v základní organizaci a výbor ZO
zůstal ve stejném složení. Naše řady se dokonce rozšířily o 2 členy.
Členové naší organizace se se svými chovy účastní výstav v našem
okolí, kde získávají různá ocenění. Předseda ZO p. Jan Hőpp získal se svým
chovem králíků „zakrslý modrý“ titul „Evropský mistr“.
Ve dnech 31.8.2018 – 1.9.2018 naše organizace ČSCH pořádá „Místní
výstavu drobného zvířectva spojenou s Okresní výstavou mladých
chovatelů drobného zvířectva“, a to v areálu chovatelů v Jistebníku. Pro
návštěvníky bude připraveno občerstvení a bohatá tombola. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Zároveň děkujeme Všem za podporu našeho chovatelství a přejeme
příjemné prožití letních dnů a dovolené.

OZNAMUJEME, INZERUJEME

.

Přihláška do náboženství
Chci oslovit rodiče školáků, kteří by měli zájem o výuku
náboženství pro školní rok 2018-19, a to nejen pokřtěných dětí.
Možná, že ne všichni vědí o této možnosti. Jedná se o žáky od první
do deváté třídy ZŠ. Hodina náboženství bývá jednou týdně v
místnosti bývalé fary /u paní Halatové/.
Pokud by někdo z Vás měl zájem přihlásit dítě do výuky,
přihlášky jsou k dispozici v kostele každou neděli po 11.OO h. nebo
mohou být ručně napsané a podepsané rodiči. Podávat je můžete
během prázdnin až do 10. září t.r. přímo p. faráři v neděli nebo
paní Halatové.
Mgr. Zdeněk Pluhař, farář
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A CO NA KONEC . . .
• Děkujeme našim občanům, kteří si svou práci a čas plánují tak, že
nedělní klid nemusí rušit zvuk sekaček a jiných pracovních nástrojů.
• 14. července 2018 zveme příznivce na tradiční turnaj v malé kopané
„O pohár starosty obce Jistebník“ – hřiště TJ ISMM Jistebník, od 9 hod.
• 25. srpna 2018 zveme občany na Obecní slavnost spojenou
s Mezinárodním festivalem dechových orchestrů Jistebník 2018 – náves
Jistebnických zpěváčků.
• 1. září 2018 – PIDIFEST – hřiště TJ ISMM Jistebník, od 16 hod.
• 28. září 2018 v době od 8 do 12 hodin budou na točně autobusu u
nádraží ČD přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný
odpad.
•

Další Jistebnický zpravodaj vyjde v polovině září.
/Příspěvky posílejte e-mailem na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./
Písemné příspěvky odevzdávejte do PÁTKU 24. srpna 2018.

Všem spoluobčanům přejeme dovolenou plnou klidu a pohody
a dětem krásné prázdniny bez úrazů.
__________________________________________________________________________
* Vydává OÚ Jistebník /www.jistebnik.cz/
*NEPRODEJNÝ
* 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 příspěvky krátit, stylisticky upravit nebo do vydání nezařadit.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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