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VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

15. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 21. 3. 2018.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
 Závěrečný účet obce Jistebník za rok 2017, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Jistebník za rok 2017 provedeného
odborem podpory korporátního řízení a kontroly KÚ MSK, č.j. MSK
33959/2018, s výsledkem souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad;
 roční účetní závěrku obce Jistebník za rok 2017;
 navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ TGM Jistebník, p. o. na rok 2018 o
150 tis. Kč;
 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/51/i/2018/Ja v k.ú.
Jistebník v rámci stavby „Chodníkové těleso podél státní silnice
III/4804 v úseku železniční přejezd - fotbalové hřiště“;
 prodej pozemku parc. č. 1492 o výměře 90 m2 v kat. území Jistebník
z majetku obce Jistebník, za cenu dle znaleckého posudku;
ruší
 usnesení ze 14. zasedání ZO Jistebník ze dne 13.12.2017 č. ZO 14/165
neschvaluje
 prodej pozemku parc. č. 347/8 o výměře 120 m2 v kat. území Jistebník
 prodej pozemku parc. č. 95/18 o výměře 208 m2 v kat. území Jistebník
bere na vědomí
 1. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2018;
 informace starosty obce.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

.

Pěvecká soutěž „Malý zpěváček“
Dne 11.dubna proběhl v Mateřské škole na nádraží 1.ročník pěvecké
soutěže „Malý zpěváček“. Soutěž přispěla k rozvoji hudební aktivity dětí
předškolního a mladšího školního věku a proběhla za účelem přispět
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k tradici hudby a zpěvu v obci Jistebník. Co vložíme do vínku dětem
v předškolním a školním věku, bude mít zcela jistě celoživotní význam.
Děti soutěžily v jednotlivých kategoriích, pod dohledem odborné
poroty z řad pedagogů MŠ, ZŠ, ZUŠ Studénka, zástupce Obecního úřadu a
rodičů. Zpívaly se lidové i
moderní písně s hudebním
doprovodem paní učitelky
Myškové.
V programu
vystoupila i Petřička, dcera
paní učitelky Němcové ze
ZUŠ Studénka.
Díky
sponzorům,
kterými byli SDH Jistebník,
Myslivecké
sdružení
Jistebník, TJ ISMM Jistebník,
řeznictví Patrik Kučera, paní
ing. Aneta Uhlová a MŠ – a jejich finančním příspěvkům, se nám podařilo
soutěž zabezpečit, zakoupit diplomy a věcné ceny. Studenti SPŠ OstravaVítkovice vyrobili pro soutěžící zpěváčky medaile se stejnojmenným logem.
Děkujeme rodičům, hostům z řad poroty, všem sponzorům za
projevenou přízeň při této pěvecké soutěži.
Zlatuše Čiberová, učitelka
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Maškarní ples
Dne 3. 3. 2018 se jako poslední z řady plesů uskutečnil v sále
kulturního domu Maškarní ples, který organizovala základní škola ve
spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. Program zahájily svým
vystoupením mažoretky Adélka Matějová (žákyně 5. ročníku, která
samostatně vystoupení vymyslela a nacvičila) a Zuzana Buršová. Zimní
olympijské hry jsme si připomněli spolu s dětmi z mateřské školy pod
vedením p. uč. Z. Čiberové a H. Šnajdrové. Předškolní děti spolu s p. uč. S.
Rečkovou a p. ředitelkou V. Vaňkovou nám předvedly Popletené čertíky.
Následovala dvě vystoupení kroužku zumby pod vedením p. M. Littnerové.
S kouzelnicí Radanou pak děti soutěžily a tančily. Mnohé z dětí taky
navštívily rybolov, kolo štěstí či si zakoupily lístky do malé a velké tomboly.
Sponzory maškarního plesu byli Obecní úřad Jistebník, potraviny
Hruška p. H. Coufalová, restaurace Oáza p. P. Matěj, truhlářství p. P. Storzer,
restaurace U Matěje p. R. Ledvina, Myslivecké sdružení Jistebník, p. Rašek,
p. Z. Malá, Spolek rodičů a přátel školy, Mary Kay p. J. Fáreková, TJ ISMM
Jistebník, manželé Vrbinčíkovi, restaurace Na obci p. L. Mamula, p. M.
Littnerová, p. R. Kučera, lyžařský areál Skalka, p. K. Kublák, Ovocentrum,
Hudební nástroje manželé Mariašovi a Mvdr. B. Storzerová. Všem
sponzorům děkujeme za finanční dary a hodnotné ceny, které věnovali do
tomboly. Zároveň děkujeme všem příznivcům základní školy, kteří nám
pomohli s přípravou a organizací maškarního plesu.
Mgr. Šárka Storzerová
Projektový den – Veselé zoubky
Dne 23. 3. 2018 se uskutečnil v 1. třídě projektový den preventivního
programu Veselé zoubky. V úvodu byly děti seznámeny s tématem, jak
zoubky fungují, k čemu je máme, jak rostou a mění se, co je zubní kaz. Už od
počátku šlo vidět, jak děti téma zajímá a aktivně se zapojovaly do vroucí
diskuze.
Následovala projekce filmu "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek", při
které se děti naučily básničku. Poté si vyplnily pracovní list bludiště – najdi
zubní kaz. Po probrání zásad správné péče o zoubky, jak si čistit zoubky,
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aby byly bez kazů, proč navštěvovat
zubního lékaře, apod. jsme si
vědomosti ověřili společně přes
interaktivní program plný otázek.
Po společném opakování si děti
dokreslily do obrázků zoubků, co jim
svědčí a co ne. Zároveň se dozvěděly,
že se zubních prohlídek nemusí bát –
to dětem řekla spolužačka Anička,
která má tatínka stomatologa.
Velké tajemno pro děti byla
„Zoubková víla“. Vymalovaly si proto
obrázek a vyluštily hádanku - k čemu
„Zoubková víla“ sbírá zoubky.
Na závěr projektu žáci své práce
vystavili v prostorách školy. Za svou
snahu a aktivitu byli odměněni dárečkem, který pro ně připravila DM
drogerie markt s. r. o., Česká republika.

Mgr. Iva Součková
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NÁVŠTĚVA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ – 3. TŘÍDA
Čas velikonoční úplně vybízí k tomu, dozvědět se něco víc o
velikonočních tradicích. A třeťáci se o nich letos dozvídali trochu jinak než
obvykle, a to kulturně. Spojili si totiž příjemné s užitečným a vyrazili do
divadla.

V pondělí 26. března měla celá třída sraz se svou paní učitelkou třídní
Mgr. Janou Kocichovou a s paní vychovatelkou Evou Tomáškovou na
nádraží v Jistebníku. Děti dorazily natěšené téměř v plném počtu (22 dětí).
Vlakem se žáci třetí třídy vydali letos už potřetí a učitelkám předvedli, jak
moc jsou šikovní a umí slušně cestovat vlakem i tramvají.
Protože divadelní představení začínalo až v deset hodin, jeli třeťáci
ještě na Masarykovo náměstí, kde právě probíhaly tradiční velikonoční
trhy. Přímo na trzích dostali žáci patnáctiminutový rozchod, aby si mohli
v klidu nakoupit dárečky pro své blízké. Většina dětí kupovala květiny
(tulipány či narcisy), ale někteří si koupili i polodrahokam pro štěstí či něco
dobrého na zub.
Po nákupu se vydali pěšky přes Karolínu k Domu kultury města
Ostravy, kde je čekalo ono představení. A na co že to vlastně jeli? No přece
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na Velikonoční čtyřlístek plný pohádek v podání Liduščina divadla z Prahy.
Představení bylo moc pěkné, barevné a hlavně vtipné, což se dětem líbilo. A
díky představení už všichni třeťáci vědí, že pondělí před Velikonoci je
modré, čtvrtek je zelený nebo že se na Velký pátek otevírají jeskyně
s pokladem. Jen se jich zeptejte, proč je pondělí zrovna modré, rádi vám na
to odpovědí.
Všichni se do školy vraceli spokojení, plní nových kulturních i
cestovních zážitků. Doufejme, že jim ta spokojenost a obliba v divadelních
představeních zůstane.
Mgr. Jana Kocichová
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Projekt SETKÁVÁNÍ
Již třetím rokem ve škole realizujeme projekt Setkávání. Setkávání je
určeno pro předškoláky a jejich rodiče. V tomto roce jsme rozšířily nabídku
i rodičům žáků 1.- 3. třídy, poněvadž jsme na každé Setkávání pozvaly
odborníka na danou problematiku.
Proběhly dvě schůzky.
Jedna byla zaměřena na obtíže vyplývající z dyslexie - na zrakové i sluchové
vnímání, druhá na obtíže jemné motoriky, držení tužky, tedy na dysgrafii.
Přítomní rodiče využili možnost individuální konzultace s lektorkami.
Další Setkávání je 10. 4. s pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny
paní Mgr. Sauerovou, která se zaměří na školní zralost dítěte a jeho
připravenost na docházku do základní školy, protože 12. 4. čekal děti i
rodiče zápis do 1. třídy základní školy.
Mgr. Eva Smolanová
Projektová výuka DNES JÍM JAKO IND
V průběhu března se žáci prvního stupně naší školy zapojili do
projektu Dnes jím jako Ind. Jednalo se o osmý ročník osvětové kampaně
zaměřené na poznávání rozvojových zemí a pomoc jejich obyvatelům.
Organizace SADBA (Salesiáni Dona Boska) každoročně připravuje pro
žáky 1. i 2. stupně ZŠ a žáky SŠ pracovní listy pro výuku. Do tvorby těchto
učebních materiálů jsou zapojeni pedagogové i dobrovolníci pracující
přímo v rozvojových zemích. Materiály tedy vychází přímo ze zkušeností
dobrovolníků v místě jejich působení. Pomocí těchto pracovních listů se
pak našim žákům zábavnou formou přibližuje život v konkrétní zemi. Záleží
jen na pedagogovi, který se se svou třídou do projektu zapojí, jak bude
projektovou hodinu (případně projektový den) koncipovat.
Heslo projektu: „Dejme našim dětem možnost uvědomit si, jak se mají
dobře.“
Jak to bylo ve třetí třídě ?
V úterý 13. března se žáci třetí třídy hned ráno rozdělili do skupin po
třech až čtyřech žácích, v nichž pracovali po zbytek dne.
První hodinu hledali v atlasech a na mapě světa Indii a Českou
republiku, zakreslovali je do slepé mapy, hledali jejich hlavní města, a na
kterých kontinentech se tyto státy nacházejí. Následovala kuchařská část.
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Jednotlivé skupiny
si vylosovaly recept
s indickým
pokrmem, dostaly
potřebné náčiní i
suroviny a pustily se
do vaření. Postupně
vznikaly skvělé a
chutné pokrmy za
málo peněz (tak
jako v Indii) – sladká
cizrnová
pomazánka,
cizrnový
humus,
kuskus na sladko se
sušeným ovocem, kuskus s kari kořením, hrášková pomazánka a rýže
s hráškovým dhál (tradiční oběd indických dětí). Všechny děti vzájemně
ochutnaly své pokrmy a připravily také pohoštění na velkou přestávku pro
paní učitelky i další spolužáky.
Druhou hodinu měli třeťáci podle rozvrhu – angličtinu. Vždyť i
v indických školách se děti učí anglicky.
Třetí hodinu si žáci s paní učitelkou povídali o indickém festivalu
barev Holi (vítání jara), o festivalu slonů a o sportování v Indii. Řeč byla
hlavně o tradičních sportech, zejména kabaddi, józe a indickém tanci.
Všechno povídání bylo doprovázeno promítáním krátkých ukázek. A aby
nezůstalo jen u povídání a koukání na video, převlékli se třeťáci do
cvičebních úborů a přesunuli se do tělocvičny, kde si společně s paní
učitelkou zacvičili jógu. Při józe se naučili především správně sedět
s rovnými zády a dobře dýchat. Několikrát si zacvičili pozdrav slunci i další
jogínské ásany.
Poslední dvě hodiny byly zaměřeny na spolupráci ve skupině,
schopnosti rozdělit si úkoly a na práci s pracovními listy připravenými
organizací SADBA, k nimž paní učitelka připravila dětem ještě další
materiály (porovnávání slona afrického a indického, přiřazování názvů
k listům vybraných stromů a čísla na kamíncích v hindštině). Po vyplnění
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všech částí pracovního materiálu si všichni společně prošli své odpovědi a
řekli si, co je správně a co ne.

Na závěr celého dne se třeťáci dívali na krátká videa českých
dobrovolníků v Indii, která zobrazují život indických chudých rodin, výuku
dětí ve školách i jejich hru ve volném čase.
Smyslem projektového dne bylo přiblížit žákům, jak vypadá život
jejich vrstevníků v Indii, co dělají, jak tráví svůj čas a jak to vypadá u nich ve
škole i v rodině.
To
se
nám
myslím skvěle
povedlo
a společně s tím i
mnoho dalšího.
V některých
dětech
se
probudil soucit a
lítost nad tím,
jak špatně se
mají
děti
v některých
zemích.
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V jiných dětech se probudila chuť poznávat další země a zkoumat, jak
žijí lidé právě tam.
Fotografie:https://zsjistebnikkoc.rajce.idnes.cz/Dnes_jim_jako_Ind_3._trida
2017 2018/
Pro ty z vás, kteří by chtěli pomoct dětem z rozvojových zemí ať už
finančním či materiálním darem, přikládám odkaz na podporu organizace
Adopce nablízko, která zaštiťuje celý projekt Dnes jím jako…
http://www.adopcenablizko.cz/podpora-adopce-nablizko/
Mgr. Jana Kocichová

V úterý 20. 3. 2018 žáci 1., 4. a 5. třídy vycestovali do Indie. Proč? Protože
se zapojili tak jako žáci 3. třídy do projektu Dnes jím jako Ind.
Cestovali jen prstem po mapě, nicméně získali mnoho informací a
zajímavosti o velké, rozmanité zemi.
A co si odnesly děti?
- promítali jsme si na dataprojektu prezentaci o Indii
- už známe největší řeku Gangu
- víme, že jsou tam posvátné krávy
- viděli jsme div světa hrobku Tadžmahal
- ochutnali jsme různá jídla – humus,
- očichali jsme různé koření
- povídali jsme si o dětech ve škole
- dívali jsme se na fotky a Aisha je komentovala, poněvadž tam byl její
tatínek
- ve skupinkách jsme vypracovali pracovní listy
- vybarvovali jsme mandalu slona
napsali: Aisha Bauková, a Ondřej Šíma, žáci 4. třídy
Mahir Durmus a Sára Šeděnková, žáci 5. třídy
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA 2017
/Mgr. Jiřina Matějová/

Festival Poodří Františka Lýska 2018 se letos koná po patnácté.
V měsíci dubnu byl festival zahájen v Proskovicích, a to 27. a 28. dubna.
Pokračovat bude v měsíci květnu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v Jistebníku.
Viz pohlednice s programem tří obcí. Kvůli rekonstrukci Zámku ve Staré
Vsi nad Ondřejnicí bude festival zakončen 15. června 2018 v Jistebníku,
a to za účasti mezinárodního souboru z Mexika a bude obohacen besedou
u cimbálu.
V Jistebníku proběhne zahájení festivalového dne 26. 5. tradičně na
návsi u sousoší Jistebnickýh zpěváčků ve 14:30 h. koncertem dechové
hudby Jistebnická 13. Od 15:00 hod. vystoupí v sále kulturního domu
soubory: DPS Rarášek z Nového Jičína, Collegium Bonum z Bílovce, Slezský
soubor Heleny Salichové z Ostravy-Poruby, smíšený pěvecký sbor Valentin
z Příbora a mužský pěvecký sbor Gorol z Jablunkova.
Bohatý program ještě zpestří výstavy: František Lýsek, historie FPFL a
práce žáků ZUŠ Bílovec.
Srdečně zveme všechny příznivce na již 15. ročník festivalu.
Podrobnější informace na: www.festival-poodri.cz
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DEN MATEK

/kulturní komise/

Druhá květnová neděle je již tradičně dnem, který přímo vybízí malé,
ale i dospělé děti, aby přišly s přáním a
poděkováním
své
mamince,
babičce,
prababičce k jejich svátku - Dni matek.
V Jistebníku se tato akce uskuteční
v sobotu 12. května 2018 ve 14:00 hodin
v sále kulturního domu v Jistebníku.
V programu vystoupí od 14:00 hodin děti
MŠ Jistebník a žáci ZŠ TGM Jistebník. V 15:00
hodin bude následovat módní přehlídka.
Vstup na tuto akci je volný, občerstvení je
zajištěno.
Srdečně zveme všechny maminky, babičky i prababičky a k jejich svátku
jim přejeme stálé zdraví, hodně šťastných chvil a radosti v kruhu svých
nejbližších.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

/Vlasta Krayzlová/

… informuje
Družstvo mladých hasičů se i letos chystá
zúčastnit řady soutěží v požárním sportu,
především zapojených do Moravskoslezské ligy.
Trenéři mladých hasičů chtějí jménem sboru
dobrovolných hasičů poděkovat především
rodičům dětí, kteří zajišťují účast svých dětí na
soutěžích a závodech.
Zároveň tímto zveme naše fanoušky a
příznivce požárního sportu na 10. ročník Moravskoslezské ligy mladých
hasičů na Soutěž mladých hasičů v požárním útoku, která se uskuteční
v neděli 10. června 2018 od 8:30 hodin na hřišti TJ Jistebník.
Soutěž se bude konat za každého počasí, bohaté občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vaši přízeň a podporu dětských kolektivů v jejich
nadšení pro požární sport.
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NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci květnu a červnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Jozefína
Mieresová
93 let
Emilie
Hynečková
85 let
Jaroslava Jurinová
60 let
*
*
* *
Miroslav Rybička
90 let
Alena
Halatová
80 let
Martin
Riňák
70 let
Josef
Hon
70 let
Hana
Helisová
60 let
Vladimír Schestag
60 let
Jaromír
Kloudan
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ V ČERVNU

/redakční rada/

 Vítání občánků a setkání s jubilanty – obřadní síň obecního úřadu.
V souvislosti se změnou legislativy a protože chceme obřad vítání
občánků zachovat, potřebujeme spolupráci rodičů, kteří mají zájem se
vítání občánků zúčastnit. Vítání připravujeme 2 x ročně pro rodiče
novorozených dětí, kdy alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt
v Jistebníku. Účast můžete nahlásit osobně v kanceláři OÚ nebo
telefonicky na čísle: 556 148 066.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Váš zájem.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME

.
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Naše firma nabízí kompletní servis
v oblasti KOTLIKOVÉ DOTACE
Adam Vlček
Jistebník 61, 742 82
IČ: 73921319, DIČ: CZ7201125239
mob.: +420 774 553 443
fax.: +420555501972
e-mail: vlcek@avklimatizace.cz
web: www.avklimatizace.cz

Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního
prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na
nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve Vaší domácnosti.
Kotlíkové dotace 2018 - výběr nejdůležitějšího
Výměny kotlů mohou být realizovány pouze v rodinných domech.
Veškeré tepelné zdroje musí splňovat Směrnici o Ekodesignu.
Kotle na biomasu, tepelná čerpadla a solární systémy mohou
instalovat pouze kvalifikovaní topenáři.
Výše dotace je od 70 do 85 %, maximální uznatelné náklady jsou
127 500 Kč.

Od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší
v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické
kotle 1. a 2. emisní třídy!!!
Veškeré informace najdete na stránkách-https://lokalni-topeniste.msk.cz/
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VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ DRAŽBA – 12. 6. 2018
OD 11,00 HOD NA WWW.REALDRAZBY.CZ
Bližší informace na tel. č. 724 160 016
a WWW.OAS.CZ
1/

P. č. 389/1, k. ú. Jistebník, výměra 1 973 m2.
Vyvolávací cena 1 400 000,- Kč.
Pozemek je vhodný pro stavbu rodinného domu.

2/

P. č. 389/2, p. č. st. 235, k. ú. Jistebník - objekt bývalé školy s přilehlým
pozemkem. Výměra 2 764 m2 + 807 m2.
Vyvolávací cena 2 500 000,- Kč.

18

19

A CO NA KONEC . . .
* Děkujeme občanům, kteří své psí mazlíčky venčí na obecních chodnících,
cestách a veřejných prostranstvích v obci, že po nich uklízejí výkaly.
Pejsků je hodně a nechceme se přece brodit v psích exkrementech!
* Majitelům psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, připomínáme, že
poplatek byl splatný do 30. dubna. Za jednoho psa činí poplatek 150 Kč
a je možné ho zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu, nebo
převodem na číslo účtu: 1760135359/0800.
* Žádáme občany, aby biologický odpad ze svých zahrad a pozemků
nevozili na veřejná prostranství. I tato prostranství patří do naší obce
a chceme je přece mít úhledná a krásná jako Vaše zahrádky. Děkujeme.
* Další Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem července.
/Příspěvky posílejte e-mailem na adresu: hurnikova@jistebnik.cz./
Písemné příspěvky odevzdávejte do PONDĚLÍ 18. června 2018.

* 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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