JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
BŘEZEN - DUBEN 2018
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SLOVO STAROSTY

.

Vážení spoluobčané,
za pár dnů se přihlásí jaro a všichni již určitě přemýšlíte, do jakých prací se pustíte
nejdřív. I my již máme naplánováno, co se bude v obci podnikat, ale práce jsme
nepřerušili ani v zimním období. Nedávno byly dokončeny práce v hasičské
zbrojnici. Jednalo se o vnitřní stropy a komplexní opravu podlahy v kulturní a
školící místnosti. Zbývá ještě vybavení nábytkem, jelikož starý již dosloužil. I
nadále se pracuje na projektové dokumentaci pro nové oddělení MŠ a altány na
návsi a v areálu TJ. V letošním roce se bude realizovat nová víceúčelová sportovní
plocha na školním hřišti. Plánujeme mnoho dalších prací jako např.: opravy
komunikací, veřejného osvětlení, osvětlení dle norem v naší ZŠ TGM a mnoho
dalších, včetně běžné údržby.
Od těchto věcí nás stále více zdržují nově nařizované úřednické činnosti.
V současné době nás velmi zatěžuje nové nařízení evropské komise o ochraně
osobních údajů tzv. GDPR, a to nejen pracovně. A naši evropští poslanci spí!!!
Kromě času nás to bude letos stát minimálně 50 – 60 tisíc korun a v každém
dalším roce cca 30 tisíc. Nikoho nezajímá, kde na to vezmeme a nikdo nám na to
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nedá. A to zmiňuji jen jednu věc. Jen díky Sdružení místních samospráv nás to
bude stát jen tolik, kolik jsem uvedl výše. Normálně by to bylo za troj až
pětinásobek zmiňované ceny. Tyto věci mi nesmírně vadí.
Také bych Vás rád informoval o tom, že v naší škole máme stále podstav žáků, a
proto musí obec doplácet na mzdy a ostatní neinvestiční náklady hodně velké
peníze. Za minulý a letošní školní rok to je 1.270.000,- Kč. Ujišťuji Vás všechny, že
nám to rozhodně není líto, protože investice do našich dětí se vždy vyplatí. Ale
s politováním zjišťuji, že pro některé rodiče naše škola není dost dobrá a vozí své
děti za velké peníze do jiných a dle jejich názoru lepších škol. Tyto názory jsou
však úplně mimo mísu, protože vědomosti dětí nejsou přímo úměrné počtu
školních výletů. Žáci naší školy běžně poráží ve školních soutěžích a různých
olympiádách i žáky soukromých a jiných škol. Naše základní škola měla vždy a má
i dnes dobré jméno. Ještě jsem nezmínil takovou maličkost, že děti, které dojíždí
do školy jinam, přichází také o své dětství, protože v místě bydliště skoro nemají
kamarády. Výsledek tohoto konání je tedy zřejmý. Zbytečná ztráta naší obce činí
za poslední dva školní roky téměř 1,3 mil. korun. A to je už opravdu poznat.
Zamyslete se proto sami, co by se za tyto peníze dalo uskutečnit. Například zrovna
ta víceúčelová sportovní plocha, nebo mnoho jiných věcí.
Také bych Vás chtěl upozornit, že rada obce Jistebník schválila „Nařízení obce
Jistebník č.1 o Zákazu podomního prodeje a služeb“ s účinností od 1.4.2018. Od
tohoto data je tedy podomní prodej a podomní nabízení služeb zakázáno na
celém katastru naší obce. Výjimky, kterých se zákaz netýká, jsou uvedeny v tomto
novém nařízení. Dokument je k dispozici i na webových stránkách obce. Od dubna
tedy všechny nezvané tzv. „obchodníky“ od svých dveří vyhazujte.
Rovněž Vás chci informovat, že „Audit hospodaření naší obce za rok 2017“
proběhl bez závad.
Pro všechny, kteří se pohybujete po hlavních komunikacích za tmy sděluji, že na
budově obecního úřadu bude od 1.4.2018 připevněn tubus, ze kterého si můžete
zcela zdarma odebrat kulaté samolepící reflexní prvky s logem naší obce. V tomto
případě se jedná o spolupráci České pojišťovny, Sdružení místních samospráv ČR a
obce Jistebník.
Přeji Vám všem příjemné jarní dny.

Josef Voral, starosta
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Nařízení obce Jistebník č. 1/2018
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Jistebník
Rada obce Jistebník se na svém zasedání dne 28. února 2018 usnesením č. 68/1
usnesla vydat na základě ust. § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s ust. § 11 odst. 1 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit, které
druhy prodeje zboží či poskytování služeb prováděné mimo provozovnu
určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona1
na území obce Jistebník jsou zakázány.
2. Účelem tohoto nařízení je nenarušování ochrany obydlí, zajištění veřejného
pořádku a zvýšení bezpečnosti obyvatel obce Jistebník.
Článek 2
Vymezení pojmů
1. Podomním prodejem se pro účely nařízení rozumí prodej zboží či
poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb
provozovaný bez pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů,
budov a podobně bez předchozí objednávky.
2. Pochůzkovým prodejem se pro účely nařízení rozumí prodej zboží nebo
poskytování služeb nebo nabízení prodeje zboží či poskytování služeb na
veřejném prostranství s použitím přenosného nebo neseného nařízení
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek a podobných
zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž není rozhodující, zda ten, kdo zboží
nebo služby prodává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě.
Článek 3
Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Na území obce Jistebník se zakazuje podomní prodej a pochůzkový prodej.
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Článek 4
Prodej zboží a poskytování služeb, na které se nařízení nevztahuje
1. Nařízení se nevztahuje na:
a) očkování domácích zvířat
b) prodej předmětů v rámci konání veřejných sbírek podle zvláštního
právního předpisu2
c) nabízení služeb kominíků a revizních techniků spočívající v čištění,
kontrole a revizi spalinové cesty3
d) nabídky a prodeje vstupenek, zvaní na kulturní a sportovní akce
konané na území obce Jistebník
e) prodej zboží a poskytování služeb při poutích, slavnostech,
sportovních a obdobných akcích
f) prodej uskutečňovaný pojízdnou prodejnou
g) prodej na Návsi Jistebnických zpěváčků a vedle kavárny Oáza, který
je předem řádně ohlášen na obecním úřadě. Jedná se o parcely
parc. č. 141, 785/71 a 785/23 v k. ú. Jistebník.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Porušení povinností stanovených nařízením se postihuje podle zvláštních
právních předpisů4 .
2. Nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018.
Josef Voral
starosta

Mgr. Šárka Storzerová
místostarostka

1

zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
2
zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon
o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů.
3
vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
4
ust. § 4 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

/Věra Vaňková, ředitelka MŠ/

Mateřská škola Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace
o z n a m u j e:
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
proběhne v hlavní budově Mateřské školy Jistebník okres Nový Jičín
č.p. 325 ve dnech

2.5.2018 - 4.5.2018 v době od 7.00 hod. do

14.30 hod.

zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019.
K zápisu přineste s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 let, nejdříve však
děti od 2 let nebo děti s odkladem školní docházky.

Děti budou

přijímány podle Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
a Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platných na
zdejší mateřské škole. Pro školní rok 2018/2019 bude v mateřské škole
15 volných míst.

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

.

Je březen, a to znamená, že už máme druhé pololetí letošního školního roku. 31.
1. 2018 jsme rozdali vysvědčení, hodně dětí a rodičů z nich určitě měli radost a všichni
jsme se začali zase pilně učit a aktivně se podílet na dalších akcích tohoto školního
roku.
Nejdříve šlo o dvě soutěže. První se uskutečnila přímo ve škole - bylo to školní
kolo recitační soutěže a druhá proběhla ve Studénce - šlo o okrskové kolo ve vybíjené
žáků 4. a 5. třídy.
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O recitační soutěži napsala pár informací Mgr. Lenka Kurečková:

V pondělí 12. února proběhlo školní kolo recitační soutěže.
Letos se školní kolo kvůli jarním prázdninám konalo o několik týdnů dříve.
Soutěžící se již od podzimu aktivně připravovali, pečlivě vybírali básně, nacvičovali
výslovnost, gesta i mimiku. V den soutěže tak byli všichni perfektně připraveni a
plni očekávání.
Nejpočetnější byla pochopitelně druhá kategorie, ovšem ani žáci třetí
kategorie se letos nenechali zahanbit a zúčastnili se v hojném počtu. Pouze čtvrtá
kategorie byla jako vždy obsazena skromně.
Do okrskového kola v Bílovci postupují soutěžící, kteří se ve své kategorii
umístili na prvním místě. Všem budeme držet palce.

1. kategorie (2. a 3. třída)

2. kategorie (4. a 5. třída)

3. kategorie (6. a 7. třída)

4. kategorie (8. a 9. třída)

1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo

Kryštof Matěj
Anna Šímová
František Ležatka
Adéla Matějová
Daniel Zdražil
Sára Šeděnková
Linda Hudcová
Ondřej Tenk
Kateřina Mariašová
Eliška Štandlová
Martina Zdražilová
Alexandra Tylečková

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE SNAŽÍ, A PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ 

7

Na škole i letos pracuje sportovně dopravní kroužek, který navštěvují chlapci
a děvčata ze 4. a 5. třídy. V loňském i letošním roce jsme se prozatím věnovali tréninku
ve vybíjené a teď se zaměříme na dopravní výchovu. Soutěž ve vybíjené proběhla 13. 2.
ve Studénce. Zúčastnily se ji čtyři školy – ZŠ Petřvald, ZŠ Butovická , ZŠ Sjednocení (
obě ze Studénky ) a my. Letos s námi jelo i několik maminek (dokonce i jedna babička),
které prožívaly všechny naše zápasy a ze srdce nám fandily.
První zápas jsme prohráli s favoritem turnaje ZŠ Sjednocení, ale pak jsme porazili
ZŠ Petřvald a o druhé místo jsme urputně bojovali se ZŠ Butovickou. Vítězství nám
uniklo o 2 vybité hráče a tak jsme skončili na třetím místě. Odvezli jsme si diplom,
spoustu pěkných zážitků a radost z povzbuzování našich fanynek, za což jim moc
děkujeme.
Mgr. Naděžda Malaníková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA JISTEBNÍK okres Nový Jičín, p. o.

Informace k organizaci zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2018/2019:
Termín zápisu: čtvrtek 12. 4. 2018, od 14.00 do 17.00 hodin
Místo zápisu: v budově Základní školy T. G. Masaryka Jistebník č. 315
K zápisu se dostaví děti:
1) narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012;
2) starší, u kterých bylo rozhodnuto o odkladu začátku školní docházky do
31. 8. 2017;
3) narozené od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012, pokud mají rodiče zájem o předčasné
umístění dítěte do školy;
4) k zápisu se dostaví i děti, u kterých rodiče budou žádat odklad začátku školní
docházky.
Je vhodné, aby se k zápisu dostavil alespoň jeden ze zákonných zástupců. U
zápisu zákonný zástupce dítěte předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a
vyplněný dotazník pro zákonného zástupce žáka 1. třídy. Dotazník obdrží zákonný
zástupce v Mateřské škole v Jistebníku. Pokud dítě MŠ nenavštěvuje, dotazník
zákonný zástupce vyplní v den zápisu ve škole nebo si jej může vyzvednout před
konáním zápisu v ředitelně ZŠ.

ŽIJÍ MEZI NÁMI

/rada obce/

Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je
projevem jejich humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch,
kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dárcům krve, kteří
dovršili počet 80 bezpříspěvkových odběrů.
Mezi vyznamenanými zlatým křížem patří občané naší obce:
pan Bronislav H Ő P P , bytem Jistebník 12
pan Martin Ž Í D E K , bytem Jistebník 287.
Starosta obce, rada i zastupitelstvo obce děkují oběma za příkladný,
hluboce lidský postoj a blahopřejí jim k udělení ZLATÉHO KŘÍŽE III. třídy.
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2018

/Jana Majerová, knihovnice/

„Kašpárkovo

večerní čtení“ v Obecní knihovně navštívilo
v pátek 16. února 2018 i přes chřipkové a prázdninové
období 36 dětí a dospělých. Připravili jsme si nové knihy
k domácímu předčítání, krátký loutkový příběh o zvířátkách
s Barčou Šidíkovou v hlavní roli, tradiční zpívání s paní
Alenou Myškovou a květinovou dílnu Twist artu.

KRAJEM JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ

/Mgr. Jiřina Matějová/
Zveme všechny příznivce na 9. ročník pochodu Poodřím krajem Jistebnických
zpěváčků
Kdy?
V sobotu 21. dubna 2018
v 10:00 hodin
Odkud a se vychází?
z Proskovic, ze Staré Vsi n. O.
a z Jistebníku
Trasa asi 20 km
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Proskovjané jdou od budovy ZŠ cyklistickou stezkou z obce přes louky na
Košatku, dál na Oderský most a směr Jistebník. Zpět buď stejnou cestou, nebo
přes Rybářství a dál mezi rybníky směr oderský most u Polanky, dál přes Starou
Bělou do Proskovic.
Starovjané jdou od Zámku směrem na Košatku a u mostu přes Lubinu
počkají na Jistebničany, spolu jdou směrem na Proskovice.
Nebo z Košatky dál na Jistebník, mezi rybníky směr Polanka, dál most přes Odru
směr Stará Bělá a dál na Proskovice a Starou Ves n.O.
Jistebničané jdou od Oázy směr Košatka, most přes Lubinu a pokračují dál
přes louky k Proskovicím, ke Staré Bělé a k oderskému mostu u Polanky, v Polance
u Obloukové ulice odbočí mezi rybníky směr sádky a Chov ryb Jistebník.
Můžete jít trasu i jinak, podle libosti.
Možné zastávky: restaurace Odra v Košatce
restaurace U Matěje ve Staré Bělé
restaurace Oáza nebo restaurace U Matěje v Jistebníku
Mohou se přidat turisté i cykloturisté z okolí Poodří a Ostravy, přijeďte
vlakem či autobusem na určitou zastávku a přidejte se k místním.
Na setkání s vámi se těšíme.
Za organizátory Mgr. Jiřina Matějová, Jistebník, mobil: 602 436 248

NAŠI JUBILANTI

.

V měsících březnu a dubnu se dožívají svých životních jubileí naši
spoluobčané, paní a pánové:
Vlastimil
Šugárek
75 let
Bohumil
Folta
70 let
Věra
Peková
60 let
*********
Jana
Ottová
Jiřina
Štandlová
Jozef
Papík
Stanislav
Richtár
Jana
Foldynová
Zdeňka
Matějová
Jiří
Veselý

75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA 2018
/Mgr. Jiřina Matějová/

Festival Poodří Františka Lýska 2018 se koná po patnácté.
Letošní jaro přivítá festival Poodří Františka Lýska v obcích Proskovice v měsíci
dubnu, ve Staré Vsi nad Ondřejnicí a v Jistebníku v květnu a v červnu. Viz
pohlednice s programem tří obcí. Letos bude změna, kvůli rekonstrukce Zámku
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, program 15. června 2018 bude probíhat ne ve Staré
Vsi n. O., ale v Jistebníku. Bude za účastí mezinárodního souboru z Mexika a je
obohacen besedou u cimbálu.
Na všechny akce festivalu srdečně zveme občany Jistebníku a okolí.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE

.

/nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK/
Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na
životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný kouř, který je toxický
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(většina vybavení domácností je vyrobena z hořlavých plastických hmot např.
čalouněný nábytek, bytový textil apod.) a většina úmrtí při požárech je způsobena
kouřem – dvě až tři vdechnutí mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci na
záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči požáru. Jedná
se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího požáru. Krabička o
průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a akustickou sirénou je
spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak jednoduché na montáž, tak i
nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled a na trhu je široký výběr různých
typů s dostupnou pořizovací cenou.

Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální variantou
je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou prašné prostory,
velmi vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti ventilátorů a zdrojů tepla a ve
vrcholech půdních prostorů střech. Správná instalace hlásiče je pod stropem
uprostřed hlídané místnosti. Maximální hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je
60 m2 a vzdálenost mezi podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou
údržbu hlásiče vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve které je
poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením autonomní detekce
a signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit, že je
lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
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OZNAMUJEME, INZERUJEME
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CENOVÝ VÝMĚR
č. 1/2018
za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů
a biologicky rozložitelného odpadu
Rada obce usnesením č. 65 dne 20. 12. 2017 stanovila s účinosti od 1. 1. 2018
následující ceny za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých
komunálních odpadů a biologicky rozložitelného odpadu prováděný firmou
OZO Ostrava s. r. o.:
Druh
70 l
70 l
70 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
110 l
1100 l
120 l
240 l
770 l

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

počet obsluh
roční cena včetně DPH
1x měsíčně
800,- Kč
1x týdně
2 360,- Kč
1x 14 dní
1 390,- Kč
1x 14 dní v zimě
1 060,- Kč
1 x týdně
2 870,- Kč
1 x týdne v zimě
1 870,- Kč
1 x 14 dní
1 695,- Kč
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě
2 380,- Kč
1 x měsíčně
1 035,- Kč
1 x týdně
11 180,- Kč
1 x 14 dní
860,- Kč
1 x 14 dní
1 015,- Kč
1 x 14 dní
2 310,- Kč

P, K - směsný komunální odpad
G – biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.)
Odvoz nádoby na BIO je pouze v období do 1.4. – 30. 11.
U nádoby 70 l nesmí celková hmotnost nádoby vč. obalu přesáhnout 40 kg.
Do plastových nádob nesmí být vysypáván teplý popel.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se
objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu P 211 nebo tarifu P 201 u
nádob 110 litrů.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.
Letní období je od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je až po obdržení
faktury v měsíci září, dle splatnosti na faktuře.
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A CO NA KONEC . . .
* Majitele psů upozorňujeme na úhradu poplatku ze psů, který je splatný
do 30. dubna. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního
úřadu nebo převodem z účtu. Číslo účtu: 1760135359/0800.
Poplatek za jednoho psa činí 150,- Kč.
* V noci ze sobotu na neděli 25. března 2018 začíná letní čas.
Hodiny ve 02.00 si posuneme na 03.00 hod.
* Upozorňujeme, že odvoz nádob s bioodpadem bude zahájen v letošním roce
ve středu 11. dubna a poté vždy každý lichý týden ve středu, a to až do konce
listopadu 2018.
* V sobotu 5. května 2018 v době od 8 do 11 hodin budou na návsi Jistebnických
zpěváčků přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
* Příští Jistebnický zpravodaj vyjde počátkem května.
Příspěvky se přijímají pokud možno v elektronické podobě, uzávěrka příštího
čísla je do 20. 4. 2018.

Veselé Velikonoce, příjemnou velikonoční pohodu,
dětem bohatou pomlázku a všem hodně jarního sluníčka.
* Vydává ZOÚ Jistebník (www.jistebnik.cz)

* NEPRODEJNÝ
* Evid. číslo MK ČR E 10242
 556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz

* Adresa: OÚ Jistebník 149, 742 82 Jistebník,
* 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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