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JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

SLOVO
STAROSTKY
OBCE
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2019 a doba adventní. Advent – doba, kdy se na něco
těšíme, patří k těm nejkrásnějším v roce. Máme více času zamyslet se nad
tím, jak se nám v průběhu roku dařilo, co se povedlo, zda se nám něco
podařilo změnit a zároveň popřemýšlet o roce následujícím.
Chtěla bych se ohlédnout za rokem 2019 a připomenout některé
významné události:
zásadní změnou prošel obecní zpravodaj;
proběhla rekonstrukce obecního úřadu v podobě výměny podlahových
krytin, malování, vybudování WC pro invalidy, výměny dveří a okapů,
zakoupení nového nábytku do čekárny v částce 483 000,- Kč;
kulturní dům doznal změny vymalováním, vybroušením parket na sále
i ve vinárně, byly nainstalovány nové fotografie a osvětlení, vyměněn byl
okapový systém, celková částka oprav byla 697 000,- Kč;
u základní školy byla vybudována odstavná plocha pro automobily a stání
pro kontejnery v částce 174 000,- Kč;
byla vyčištěna a opravena kanalizační stoka u nádraží, zprůchodněny
roury a rozšířen příkop u kostela za 164 000,- Kč;
proběhly opravy a výstavba nových komunikací v ceně 818 000,- Kč;
do údržby zeleně spočívající v kácení stromů, ošetření stromů zdravotním
a bezpečnostním řezem a do nové výsadby jsme investovali z rozpočtu
489 000,- Kč;
v roce 2019 dostali rodiče každého novorozeného občánka, který má
trvalý pobyt v Jistebníku, částku 1 000,- Kč;
rodiče každého prvňáčka, který nastoupil do 1. třídy do naší školy, částku
1 000,- Kč;
občanům, kteří žijí sami v rodinném domě a dovršili v daném roce 80 let
a byli poplatníky za odvoz odpadu, jsme přispěli částkou 800,- Kč.
Na konci roku 2019 bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, zaměstnancům obce za věcný přístup k řešení problémů,
vedení základní školy a mateřské školy, předsedům a členům jednotlivých spolků v neposlední řadě i všem občanům,
kteří ochotně spolupracují při organizování akcí sportovních a kulturních, i těm, kteří přicházejí s náměty.

obec informuje

Mé poděkování patří také firmám, které výraznou měrou přispěly ke zdárnému průběhu obecní slavnosti. Jsou to tyto
firmy: Dipl. Ing. M. Cváček ISMM, Stolařství J. Galia, Firma Essens manželé M. a K. Krutilovi, Restaurátorství P. Storzer,
Westech CZ Ing. M. Adamčík, Hudební nástroje J. a L. Mariašovi, Veterinární ordinace MVDr. B. Storzerová, Jihops
J. Holuša, Stavební firma P. Myška, AV Klimatizace A. Vlček, Večerka A. a J. Richterovi, Art Hobby V. Šrámková, Hospůdka
na hřišti Z. Malá, Řeznictví P. Kučera, Bujnoch Ranch J. Bujnoch, Jezdecký klub Epona Z. Švihorová, Expedita B. Folta
a Galerijní ulice, umělecký spolek.
Považuji za důležité naslouchat svému okolí a lidem, kteří zde žijí, pracují a podílejí se na zlepšení života v obci a jeho
rozvoji.
Přeji Vám klidné prožití vánočních svátků, krásné Vánoce a do nového roku především hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Vaše starostka obce
Mgr. Š. Storzerová
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INFORMACE
STAROSTKY
OBCE

Z operačního programu Životní prostředí 2014–2020 jsme získali dotaci ve výši
457 380,- Kč na zlepšení systému preventivní protipovodňové ochrany obce. Dotaci
dostaneme na digitální povodňový plán obce, záložní zdroj – elektrocentrálu, hladinové čidlo a vodoměrnou lať, která bude umístěna na zdi potoka u obecního úřadu;
byla schválená dotace na založení krajinného prvku Remíz Jistebník, kterou realizuje
spolek Divous a práce by měly být ukončeny v listopadu;
s žádostí na rekonstrukci požární zbrojnice jsme na ministerstvu vnitra ČR nebyli úspěšní. V měsíci říjnu a listopadu provedeme rekonstrukci sociálního zařízení
na požární zbrojnici z vlastních zdrojů;
na základě ankety jsme zjistili, že naši občané mají zájem o 300 ks kompostérů velkých,
45 kompostérů menších, 200 ks štěpkovačů. Podáme žádost z OPŽP - Prevence vzniku
odpadů výzva č. 122 k projektu Podpora domácího kompostování obec Jistebník;
zpracovává se pasport kanalizace v obci;
Český svaz ochránců přírody ve Studénce zpracoval projektovou dokumentaci do výzvy Ochrana a péče o životní prostředí spec. cíl 4. 3 Posílit přirozené funkce krajiny vytvořením lokálního biokoridoru – Psí potok v k. ú. Jistebník;
na oddělení dopravy byla zaslána změna číslo 1 týkající se dopravního značení na tabulích
označující zóny;
v měsíci říjnu byla podepsána se Státním pozemkovým úřadem v Ostravě smlouva
o bezúplatném převodu parcelních čísel 1281/2, 1329/2, 1401 a 1548;
byla opravena komunikace na Horním dvoře a vybudována nová komunikace u čísla
popisného 222, byl zprůchodněný příkop od p. Holaně směrem ke kostelu;
zajistili jsme novou turistickou zastávku směrem na Polanku, neboť ta předchozí byla
ve špatném stavu a po silných větrech byla vyvrácená;
během podzimních měsíců bude proveden ořez stromů v akátové aleji;
bude provedena náhradní výsadba pod kostelem a u pomníku;
budou obnoveny informační tabule.

VYBRALI JSME
Z USNESENÍ

obec informuje

8. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník,
ze dne 25. 09. 2019
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
schválilo
program 8. zasedání zastupitelstva obce;
žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby
„Novostavba místní komunikace v Jistebníku“, k. ú.
Jistebník, parc. č. 536/3, 1559, 2441, 445/1;
žádost ZŠ TGM Jistebník týkající se povolení výjimky
z nejnižšího počtu žáků pro školní rok 2019/2020;
prodej pozemku parc. č. 123/3 ostatní plocha, o výměře
285 m2 v k. ú. Jistebník z majetku obce Jistebník do vlastnictví Moravskoslezského kraje;
žádost na odkoupení pozemku parc. č. 192/4 ostatní
plocha, o výměře 89 m2 v k. ú. Jistebník z majetku obce
Jistebník za cenu dle znaleckého posudku;
žádost na odkoupení části pozemku parc. č. 1316/3
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ostatní plocha v k. ú. Jistebník z majetku obce Jistebník.
Schvaluje se záměr rozdělení pozemku pro budoucí
prodej;
žádost o dotaci na realizaci remízu na východní části
pozemku s parc. č. 2195, k. ú. Jistebník pro spolek Divous
z dotačního programu – program obnovy přirozených
funkcí krajiny;
vzalo na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru Dobrovolného svazku
obcí Regionu Poodří ze dne 17. 6. 2019;
Rozhodnutí starostky obce č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č.
17 a č. 18;
informace starostky obce;
neschvaluje
žádost ZD Bílovec agro, a. s. o propachtování pozemků v
k. ú. Jistebník, v majetku obce Jistebník;
souhlasí
s bezúplatným převodem pozemků ve vlastnictví SPÚ
v k. ú. Jistebník do majetku obce Jistebník. Jedná se
o pozemky 1281/2, 1329/2, 1401 a 1548.

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

TANEČNÍ
2019
26. 9. 2019 začaly taneční pro starší a pokročilé. Každý
čtvrtek se schází v kulturním domě 23 tanečních párů
pod vedením tanečního mistra Ing. Milana Kysučana
a jeho partnerky Terezy Skoumalové. Během 10 lekcí si
procvičíme taneční kroky waltzu, chacha, tanga, valčíku,
polky, mamby a country tanců. Je zde velmi pohodová
nálada a zejména po tanečních máme příležitost seznámit
se s novými občany naší obce. Taneční budou ukončeny
v prosinci společným večírkem.

ZMĚNA
ÚŘEDNÍCH HODIN

MĚSTSKÉHO ÚŘADU BÍLOVEC
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že Rada města Bílovec s účinností od 1. 10. 2019 rozhodla z provozních důvodů upravit
úřední dny Městského úřadu Bílovec, a to takto:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ		
STŘEDA		
ČTVRTEK
PÁTEK		

8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
8:00 – 17:00
8:00 – 14:00
NEÚŘEDNÍ DEN

/polední přestávka 11:00 – 12:00 hod./
/polední přestávka 11:00 – 12:00 hod./
/polední přestávka 11:00 – 12:00 hod./
/polední přestávka 11:00 – 12:00 hod./

V pátek lze pro podání písemností využít PODATELNU v budově městského úřadu v ulici 17. listopadu č. p. 411,
v době od 8:00 do 11:00 a 12:00 – 13:00 hod.
Ve dnech pondělí až čtvrtek je podatelna v provozu v úřední hodiny.
Provoz odboru stavební úřad zůstává nezměněn:
Úřední dny pondělí a středa v době 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.
V úterý a ve čtvrtek je v úřední hodiny umožněn kontakt se stavebním úřadem prostřednictvím jeho recepce.

NAŠI JUBILANTI

obec informuje

V měsíci listopadu a prosinci se dožívají životních jubileí naši spoluobčané, paní a pánové:

Terezie Dynamusová		
94 let 		
František Uhl		
85 let
Mária Křížanová		
80 let		
Věra Mariašová		
80 let
Pavel Horňáček			
70 let		
Anna Neuvirtová
80 let
Pavla Volná			60 let		Milan Prudil		75 let
						Karel Ondra		70 let
						Blanka Fuchsová
60 let
						Anna Gloserová		60 let
						Jarmila Lubojacká
60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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PODĚKOVÁNÍ

Vážení občané,
s potěšením Vám oznamuji, že panu Michalu Strnadovi
byl předán na Magistrátu města Ostravy 3. 6. 2019 Zlatý
kříž 2. třídy za 120 bezpříspěvkových odběrů krve, který
uděluje Český červený kříž.

MOBILNÍ
ROZHLAS

Vážení spoluobčané, chcete dostávat do svého mobilu či
mailu upozornění na blížící se nebezpečí, čištění komunikací, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?
Pojďte s námi zlepšovat obec Jistebník
Naše obec vytváří občanskou infrastrukturu,která
se skládá z dobrovolných kontaktních údajů na občany,
kteří zde bydlí, pracují, podnikají.
Díky této infrastruktuře budeme schopni zvýšit úroveň
bezpečí, zapojit více občanů do kulturního a sportovního
dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi
občanem a úřadem, zvýšit čistotu veřejných prostranství,
rychleji a efektivněji řešit vznikající problémy ve veřejných

PODĚKOVÁNÍ
SKATEPARK

obec informuje

Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Marku Coufalovi
a Davidovi Jaškemu, kteří zorganizovali akci zaměřenou
na úklid skateparku, opravu překážek a zároveň bezplatně
zajistili dvě velké modré „bedny“, které nahrazují palety
a další nebezpečné prvky.
V současné době se moc nesetkáváme s takovou iniciativou
z řad našich občanů ani hostů naší obce.
Návštěvníci skateparku se mohou těšit na jaro 2020,
kdy bude areál doplněn o nové překážky firmy Parkpilot
z Vamberku.
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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 společnosti.

prostorech a celkově více občany zapojit do dění kolem
nás.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací
ZDARMA:
přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
přes webovou stránku
www.jistebnik.mobilnirozhlas.cz, informace
o termínu přihlášení bude uvedena
na stránkách obce a oznámena hlášením 		
v rozhlase
vyplněním registračního letáku a předáním na
obecním úřadě.
Vše je samozřejmě v souladu s GDPR, obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.
O spuštění aplikace budou občané informování hlášením
v rozhlase a na webových stránkách obce.

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

ZE ŽIVOTA
OBCE....

Domíchavač se postaral o práci navíc pro P. Honuse,
když projížděl po obecní komunikaci a část nákladu
vylil na vozovku. Zatvrdlý beton se těžce odstraňoval.
E. Vlčková, R. Nováková, K. Marková, M. Bednář
a V. Krayzlová se zúčastnili brigády při odklízení listí
pod kostelem. Tradičně před “dušičkami”.
Bludný balvan s pamětní deskou padlým ruským
vojákům prochází generální opravou.

Vinařský městys Šatov se nechal
(s naším svolením) inspirovat
„Jistebnickým zpravodajem“.

obec informuje

Návštěvou místostarosty Šatova
J. Černého se otevřely dveře
k bližší spolupráci mezi
našimi obcemi.
Konečně ryby a víno patří
k sobě.
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obec informuje

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Osobní asistence Novojičínsko

Detašované pracoviště
NOVÝ JIČÍN
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
tel.: 556 709 403

a v blízkém okolí.

V současné době nabízíme
osobní asistenci zájemcům
o tuto službu na Novojičínsku,
v Příboře,
Kopřivnici

Osobní asistence je terénní služba, která pomáhá
osobám se zdravotním postižením a seniorům
překonávat jejich nepříznivou sociální situaci
způsobenou změnou zdravotního stavu nebo
vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb
kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele
podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí
a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se
plnohodnotně zapojit do běžného života.
Osobní asistent se tak stává „prodlouženou rukou“
klienta a pomáhá všude tam, kde na to
samotnému člověku síly a schopnosti nestačí.
Jedná se například o pomoc při oblékání, osobní
hygieně, přemisťování, zajištění nákupu, úklid
domácnosti, vyplnění volného času, ….

Den sociálních služeb v Novém Jičíně
Na Masarykově náměstí se 11. 9. představilo 25
organizací, které na území města nabízí sociální
a zdravotnické služby. 8. ročník Dne sociálních
služeb měl za cíl ukázat lidem, že ve složitých
životních situacích nejsou sami.

Více informací o činnosti naší organizace
naleznete na našich webových stránkách
www.czp-msk.cz či přímo na našich pracovištích.

Individuální bezbariérová doprava
pro osoby se zdravotním postižením
Doprava je určena osobám,
které
mají
sníženou
soběstačnost
z důvodu
vysokého
věku,
nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo
ZTP/P , nebo mají přiznaný invalidní důchod, nebo
seniorům nad 64 let věku.

Den byl rozdělen do čtyř tématických bloků
kopírujících životní situace, ať už je to životní stav
spojený se seniorstvím, s handicapem, s rodinou.
Na této akci měla rovněž zastoupení naše
organizace. Kromě běžný informačních materiálů
si mohli
uživatelé
vyzkoušet
i
některé
kompenzační pomůcky. Největší zájem byl o jízdu
na invalidním vozíku. Navštívili nás rovněž někteří
naši uživatelé. kteří již patní k pravidelným
návštěvníkům této akce.

Doprava je poskytována i zájemcům, kteří
se stanou imobilními krátkodobě (např. v důsledku
úrazu, choroby).
K dopravě využíváme automobil Citroën Berlingo
s nájezdovou rampou pro převoz uživatelů
na mechanickém i elektrickém invalidním vozíků.

Ing. Libor Schenk, ředitel

Posláním služby je poskytovat odbornou
poradenskou pomoc a podporu osobám, které se
ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu
zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní
účasti uživatelů přispívat k řešení situace.
Služba je poskytována bezplatně odbornými
poradci. Minimální věk uživatele služby je 15 let.

Nabídka prezentace služeb a přednášek
Naše pracoviště nabízí organizacím, svazům,
asociacím, aj.,
prezentace vztahující se
k aktualitám ze sociální oblasti i obecně systému
sociálního zabezpečení.
Rovněž nabízíme přednášky na vybraná témata dluhová problematika, spotřebitelské právo
a mnohé další.
Zpravodaj 3/2019

obec informuje

Poradna pro osoby se zdravotním
postižením

Bc. Lucie Vyvlečková
Vedoucí detašovaného pracoviště
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POMÁHAT
A CHRÁNIT
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence

obec informuje

„Senioři – jak se nestát obětí“
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně
Mezinárodní den seniorů. Moravskoslezští policisté se
v rámci svých preventivních aktivit na tuto cílovou skupinu
intenzivně zaměřují během celého roku. Při různých preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na
nejčastěji se vyskytující protiprávní jednání páchané vůči
nim a předávají dříve narozeným rady a doporučení jak
se nestát obětí. V duchu známého rčení, že „opakování je
matka moudrosti“, chceme opětovně připomenout pár
preventivních rad.
Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských
obchodních center využít nepozornosti 78leté ženy a
z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se měl nacházet mobilní telefon, peněženka s finanční hotovostí,
osobními doklady a další věci…
Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na parkovišti mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam neodkládejte.
Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si
nepište a nelepte svůj PIN kód na platební kartu),
Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci
pod kontrolou.
Podvody
Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě (finanční situaci) či své rodině (jména
příbuzných apod.).
Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním
svým rodinným příslušníkům (skutečným vnukům či
dalším příbuzným).
Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého
obydlí. Je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé mají
dobré úmysly.
Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým člověkem používejte bezpečnostní řetízek.

„KDO
S KOHO”
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Nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost
obchodních center, a to nejen z důvodu nákupu potravin,
ale i dárků pro své nejbližší. V tomto období mívají sebou
nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že i na
psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku
vliv.
Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na
možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní

Pokud se neznámá osoba představí například jako
opravář, pracovník úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte přímo na úřad či instituci, na kterou se odvolává a jeho totožnost si ověřte.
V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii
České republiky na bezplatné telefonní lince 158.
Bezpečnost venku
Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději
ve skupinách nebo si domluvte odvoz.
Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život
jsou nenahraditelné.
Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo
v noci mimo obec. Muž jel na neosvětleném kole bez užití
cyklistické přilby…
I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to možné, po vyznačených přechodech pro
chodce. Před vstupem do vozovky se řádně rozhlédněte
a na přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy vozidlo
zastaví či pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj
má vždy přednost.
Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných
barev. Při šeru, ve tmě opatřete své oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky. Při jízdě na kole za snížené
viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při svém preventivním
působení u seniorů využívají preventivní projekty moravskoslezské policie, například knižní publikaci
s názvem „Černá kronika aneb se soudních síní“. Ta je
určena především seniorům a obsahuje dvanáct příběhů,
které jsou vždy ukončeny poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde zachyceny časté a
závažnější trestné činy páchané na seniorech.
Děj jednotlivých povídek je inspirován skutečnými
příběhy. Pro seniory se zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se setkat nejen v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. Publikace i audiokniha jsou také volně dostupné
v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace
o projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových stránkách policie http://www.
policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.
aspx.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit
páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů
odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla
peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na
částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět
s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku
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s peněženkou. V té se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun.
Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm
tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této
majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh.
Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je
situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového
prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před
tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či spolujezdce.
Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik
pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští
policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/
watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další
situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy
měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky
pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše
v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí

opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži
vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových dokladů.
Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či
batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

PARKUJEME
VŽDY SPRÁVNĚ...?
je pouze záležitostí obyvatel větších měst a městských
sídlišť. Nesmí se ale zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny nadzemní nebo podzemní
hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za
nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě různých institucí
a také k návštěvě rodinných příslušníků a známých. Takže
ukázněné parkování vozidel se prakticky dotýká všech.
Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým
osobám, které omezí nebo znemožní použití označených
nástupních ploch pro požární techniku, může být uložena
pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Stejně může být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to
pokutou až do výše 20 000,-- Kč.
Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů
a dodržovat několik zásad správného parkování:
parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové komunikace nejméně 3m k objektům,
k nástupním plochám a k požárním hydrantům,
neparkovat před vstupem do objektu,
neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového
řízení

obec informuje

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR INFORMUJE
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím
situací, které jim komplikují jejich práci. Se zvyšujícím
se počtem automobilů jsou naše města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily.
Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech,
kde je to zakázáno. Není neobvyklé, že obyvatelé využívají
k parkování svých vozidel i požární nástupní plochy, i když
jsou tyto plochy zřetelně označeny dopravním značením
„Zákaz stání - nástupní plocha pro požární techniku“
nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní
plocha totiž slouží v případě požárního zásahu k ustavení
výškové techniky, kdy se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale
i další záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi
přeplněných sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění
řidiči, kteří parkují svá vozidla tak, že dokonale znemožní
průjezd velkého požárního vozidla. V tomto případě hrozí
nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se záchranáři
musí k místu mimořádné události často komplikovaně
dostávat jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů
uvědomí až v okamžiku, kdy se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro postiženého
neskutečně dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad
podzemním hydrantem nebo příliš blízko nadzemního
hydrantu, která takto brání jejich použití. Vodu na hašení
je pak nutno dodávat z jiného, často vzdáleného zdroje a
tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování
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ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ
ŠKOLIČKY

Mateřská škola

V pondělí 2. září se do naší MŠ na nádraží vrátil smích
a veselé štěbetání dětí. Po prázdninové odmlce vám
přinášíme zprávičky z naší mateřské školy. Je to jen
krátký přehled činností a aktivit, kterých jsme se od
září zúčastnili a které nás ještě do konce roku čekají.
V září k nám přijelo divadélko „Koloběžka“ s pohádkou
„Medvědí“, co o podzimu nic nevědí. Dětem se představení
velmi líbilo. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
nás přizval na akci „Poznáváme spolu“. Děti navštívily oblast
přírodní rezervace Kotvice. Akce byla pro předškoláky a děti
ji navštívily společně s dětmi mateřské školy z vesnice.
V říjnu nás paní knihovnice pozvala do knihovny. Děti se
seznámily s prostředím knihovny a knihami, aktivně se
podílely na čtení příběhu a plnění úkolu, který jim byl zadán. Nechybělo ani sladké pohoštění od paní knihovnice.
V polovině října bylo pro rodiče s děti připraveno
„Bramborování“. Počasí nám nepřálo a tak akce probíhala
v prostorách třídy a herny. Činnosti s bramborami se plnily znamenitě. Vznikla i krásná výstavka „Bramboráčků“.
Dětem byly nabídnuty i brambory se soli uvařené na loupačku. Děti loupaly, ochutnávaly a velmi si pochutnávaly.
Myslíme si, že odpolední akce byla zdařilá. V klimkovickém
kině jsme navštívili kreslenou pohádku „Psí kusy“. Ke konci měsíce října proběhla s rodiči Drakiáda za zpěvu písně
Vyletěl si pyšný drak a po obloze se prohánělo hned několik draků najednou. V listopadu začnou všechny děti jezdit

10

na plavecký výcvik do Fryčovic a pro rodiče jsme připravili
adventní odpolední dílničku. Naše děti Rybičky se účastní
i výlovu rybníka. Každý pátek dopoledne budou chodit
cvičit do tělocvičny ZŠ, některé děti navštěvují keramický
kroužek, cvičení rodičů s dětmi. Budou přednášet a zpívat
při vítání občánků do svazku obce a účinkovat v kulturním
domě při rozsvícení vánočního stromu.
V prosinci se budeme těšit na Mikuláše, besídku pro rodiče
s dětmi, setkání a dílničku se seniory v mateřské škole.
Největší radost bude z vánočního stromečku a dárečků pod
ním.
Přejeme všem krásné prožití adventních dnů a vánočních
svátků.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy,
třídy Rybiček

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
OD 4.11. 2019 ZAČÍNÁ V TĚLOCVIČNĚ ZŠ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI.
CVIČÍME OD 17-18 HODIN
CVIČENÍ BUDE PROBÍHAT PŘES ZIMNÍ OBDOBÍ AŽ DO KONCE ÚNORA,
JE VHODNÉ PRO DĚTI MŠ S RODIČI,
PRO MAMINKY S DĚTMI OD 1,5 LET NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ.
TĚŠÍ SE NA VÁS PANÍ ZLATKA, UČITELKA MŠ

Hlas školního zvonečku přivítal nový školní rok.
Po dvou měsících prázdnin opět ožily chodby Základní
školy v Jistebníku. Většina žáků už bere začátek školního
roku jako samozřejmost. Sladké „nicnedělání“ skončilo
a prázdninám jsme my všichni, školou povinní, zamávali.
Každoročně míří do slavnostně vyzdobené školy i nejisté
kroky prvňáčků. Pro ně je první cesta do školy obzvlášť
náročná. Nohy jim svazuje nervozita a lehká nejistota,
copak je ve škole čeká. Jako každý rok, tak i letos, jsme
se snažili pro naše nejmenší žáčky, jejich rodiče i ostatní
děti naší školy, uspořádat co nejpříjemnější první školní
den. Den, na který se nezapomíná. Naši pedagogové si
uvědomují, že vstup dítěte do školy je významná událost
a spolu s ním tuto radost sdílí i jeho nejbližší. Vždyť si tím
prošel každý z nás: přechod z maminčiny náruče do školní lavice není nikterak lehký. První školní den - to je nová
aktovka, noví spolužáci, nová zkušenost. Ale pojďme se
společně podívat, jak první školní den probíhal. Slavnostní
zahájení se odehrávalo v budově obecního úřadu. Rodiče
a naše školáčky přivítala starostka obce Mgr. Š. Storzeová
a ředitelka místní základní školy Mgr. D. Pavlíčková.

Jejich proslovy pak skvěle doplnili žáci ZUŠ ze Studénky se
svým hudebním doprovodem. Obec nezapomněla ani na
drobné dárky, které naše prvňáčky jistě potěšily. Nic už nebránilo dětem vykročit „tou správnou nohou“ do budovy
základní školy a symbolicky tak odstartovat jejich devítileté působení na naší škole. Za svůj první školní den si
prvňáčci zaslouží svou první velkou jedničku, neboť zvládli
vše opravdu skvěle.
Nový školní rok jsme přivítali a těšíme se, co nového nám
přinese. Kolik nových věcí se naučíme? Kolik příjemných
setkání zažijeme? Na co budeme rádi vzpomínat? Ale na
odpověď si budeme muset počkat až do konce školního
roku.
Vážení rodiče, doufáme, že vstup Vašich dětí do školy
bude i v letošním školním roce šťastný a přáli bychom si,
aby celé období školní docházky bylo bezproblémové,
pohodové a dalo dětem co nejvíce.
Věříme, že všichni – děti, rodiče, škola – pro to uděláme
maximum.

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

NOVÝ
ŠKOLNÍ
ROK

Za celý kolektiv základní školy
Mgr. Lenka Vernerová
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PUTOVÁNÍ
LESEM

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

aneb
výuka zcela netradičně
„Sluší se, abychom se učili pokud možno nikoli z knih,
nýbrž z velké knihy přírody, od nebes i země, od dubů
a buků.“
(J. A. Komenský)
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Základní škola v Jistebníku dlouhodobě podporuje
moderní trendy výuky. Výsledkem jsou pak spokojení žáci,
které výuka baví. Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku jednoho zcela netradičního vyučování z oblasti tzv.
„Lesní pedagogiky“. Pod tímto názvem se skrývají terénní
programy pro děti ze základních škol, které je seznamují formou prožitkových programů s přírodou a umožňují
pochopit její zákonitosti a principy pomocí smyslového
vnímání. I naše škola nabídla jeden z mnoha dalších
žákům 2. stupně pod názvem „ Putování lesem“. A setkala
se s velkým nadšením u dětí.
V úterý 1. října 2019 již někteří zvědavci ze 6. a 7. třídy
nemohli dospat. Čekalo je totiž úplně jiné, netradiční
vyučování. Nikoli však ve školních lavicích, ale v přírodě.
Prostor třídy nahradil dětem les a židličky vyměnily za
posed na pařezech a kládách. A že to bylo nepohodlné?
To vůbec nevadilo. Za tajemstvím lesa jsme se totiž rozjeli
do Kopřivnice. Město, známé svou automobilovou historií,
překvapilo krásou okolní přírody. Ale již žádné zbytečné
otálení, vyrážíme do lesa!
Vydáváme se po trase Lašské naučné stezky, která nám
představuje nejkrásnější zákoutí kopřivnických lesů.
Věrnými průvodci mistní historií, botanikou a zoologií pro
nás budou tématické tabule.
Při vstupu do lesa si mnozí z nás uvědomují, jaké úchvatné přírodní scenérie dokáže podzim vytvořit. Odstíny
žluté, oranžové a hnědé, umocněné probleskujícími
paprsky sluníčka, slibují příjemné počasí. Naše dobrodružné putování začíná u Husovy lípy, památného stromu,
jenž byl pojmenován na počest mistra Jana Husa. Tento
mohutný němý svědek dávné minulosti je obdivuhodný
svým silným a vrásčitým kmenem, jakoby mu právě vrásky
dodávaly moudrost stáří. A kdyby mohl vyprávět....., kdo
ví? Stoupáme do příkrého kopce a naše další zastavení
patří Jasníkově studánce. V 19. století bychom zde, u jejího pramene, jistě potkali Adolfa Jasníka, snílka a básníka,
kterak se nechává okouzlit zdejší nádhernou přírodou, jež
se odráží v jeho básních. Následuje náročné stoupání po
klikatící se stezce a odměna v podobě Bezručovy vyhlídky. Zde jsme se rozdělili do jednotlivých týmů a každý
z nich musel vystoupat na její vrchol a převzít si pracovní
list. Naše znalosti stromů a keřů totiž prověřily skrývačky.
Spolupracovali jsme a bojovali za celý tým. Cesta za tajemstvím lesa však pokračuje. Tentokrát jsme po vzoru
detektivů pátrali po stopách různých živočichů. Ne vždy
se nám dařilo. Občas někteří z nás zaměnili otisk liščí stopy
za stopu psa, podařila se i záměna jelena s divokým prasetem. Ale to nic, vždyť v lese se neznámkuje. Následující
trasa nás vede na Janíkovo sedlo, kouzelné údolíčko jakoby se právě vylouplo z pohádkové knížky, kde nás čeká
již poslední aktivita - určování stromů a bylin, které jsme

si po cestě nasbírali. Výslednými pracovními listy jsme se
mohli právem pochlubit. Ale to už se naše cesta chýlí ke
konci. Nezbývá než zamávat laskavému městečku a rozjet
se domů.
A co říci závěrem? Přírodní pozorování děti zaujalo, protože si na to mohly „přijít samy“. Jejich slova: „ Paní učitelko,
nám se to moc líbilo“, byla největší odměnou. Jsem
přesvědčená, že prolínání výuky a programu v přírodě je
velkou příležitostí propojit mnoho předmětů.
Práci s dětmi mimo školu jsme si všichni moc užili. Děti
se seznámily s významem a funkcí lesa, pochopily lesní ekosystém, vyzkoušely si poznávání stromů, bylin
a živočichů. Společně se zamyslely nad tím, co může les
ohrozit a hledaly možná řešení, jak tato rizika odstranit
nebo alespoň zmírnit.
Děkuji vedení naší školy za vstřícnost a podporu inovativních metod výuky.
Mgr. Lenka Vernerová
Pro vás, rodiče našich žáků, chcete-li využít krás, které
podzimní příroda nabízí, vydejte se se svými dětmi zkoumat les a naslouchat mu pomocí aktivit, které udělají radost nejen jim, ale i vám. Nabízím malou ochutnávku pro
inspiraci.

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

LESNÍ
ORCHESTR

Pomůcky: různé klacíky, kamínky a další přírodniny,
provázky, plechovky, nože
Nasbírejte při procházce lesem klacíky a dřívka, která vám
poslouží jako jednoduché hudební nástroje. Zastavte se
mezi stromy a zaposlouchejte se.
Slyšíte na kmenech nebo v korunách stromů nějaké
ťukání? Zkuste najít na stromě autora a pomocí vašich ozvučných dřívek „vyrobit“ stejný zvuk.
Zkuste si vyrobit i další hudební nástroje z přírodnin, které
najdete v lese. Můžete sbírat například klacíky, šišky,
kameny, kůru, žaludy, kaštany a další. Z těchto pokladů
si můžete vyrobit třeba dřevěný xylofon, šiškové chrastítko, ťukací kameny, drhnoucí šišky, závěsnou zvonkohru,
za pomoci plechovky chrastidla a další nástroje.

Fantazii se meze nekladou, určitě s dětmi vymyslíte další.
Přeji Vám i Vaši dětem krásné podzimní dny.
Mgr. Lenka Vernerová

I v letošním roce jsme se my, SDH Jistebník, zapojili do tradičního kolotoče závodů Moravskoslezské ligy
v požárním útoku, skládajícího se z 12 kol. Poprvé se
náš mužský tým zúčastnil i seriálu Novojičínské ligy v
Požárním útoku.
Po celou sezónu nás bohužel provázela nepříjemná
zranění. Nejprve to odnesl levý proudař, který své zranění
léčil 10 týdnů. Následoval proudař pravý, ten už do konce
sezóny do závodů nezasáhl. V druhé třetině roku si ke
všemu košař přivodil zlomeninu ruky.
Najít adekvátní náhradu bylo složité, vypomohli nám
však „kluci“ z Děhylova a Lukavce, za což jim velmi děkujeme.
I přes všechny problémy z toho nakonec bylo celkové
osmé místo v Moravskoslezské lize a v Novojičínské lize
dokonce místo první.
Celkově jsme vybojovali 13 pódiových umístění (3 x 1.
místo, 3 x 2. místo a 7 x 3. místo).
Sezónu jsme zakončili úspěchem na tradičním October
CUPU ve Velkých Hošticích, kde jsme ze 130 zúčastněných týmu z Česka i Slovenska skončili ve výsledkové
tabulce na šesté pozici.
Také naši mladí hasiči se v letošním roce zúčastnili Moravskoslezské ligy v požárním útoku a nedopadli
vůbec špatně.

Konkrétně jejich výkony stačily na 5. místo v kategorii
starších žáků a dorostenecké družstvo v ligovém hodnocení dosáhlo na 2. nejvyšší stupínek.
Za SDH Roman Konečný

SDH Jistebník

SDH
JISTEBNÍK
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SDH
JISTEBNÍK
ZE ŽIVOTA
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V JISTEBNÍKU
Dne 24. září 2019 se uskutečnila návštěva zasloužilých
hasičů okresu Nový Jičín v Jistebníku. Sešli jsme se v 10:00
hodin v hasičské zbrojnici, kde jsme přivítali starostu
Okresního sdružení hasičů Nový Jičín pana Stanislava
Kotrse a dalších 23 zasloužilých hasičů. Pro hostující
zasloužilé hasiče připravil náš Sbor dobrovolných hasičů
program.
Protože pro naši obec je specifické rybnikářství a ve znaku obce máme klíče k rybníkům a kapra, vybrali jsme
exkurzi ve firmě Chov ryb Jistebník, spol. s r. o., kam
jsme se vypravili po malém občerstvení. Ujal se nás Ing.
Antonín Madzia mladší a za jeho doprovodu a s podrobným výkladem jsme procházeli jen část rybníků. Dověděli
jsme se spoustu informací o historii, rybníkářské práci
a problematice chovu ryb. Tato návštěva zaujala všechny
zúčastněné, protože málokdo z nás věděl všechna fakta o
historii a založení jistebnických rybníků. Po dvou hodinách
jsme odcházeli plni dojmů a nových informací.
Dalším naším cílem byla návštěva Galerie u foťáka a proslulé „Galerijní ulice“. Zde se nás obětavě ujal
pan Jan Lipina, který nás provedl „Galerijní ulicí“, shlédli jsme výstavu obrazů s komentovaným doprovodem.
Do galerie U foťáka nás přišla pozdravit také starostka
obce paní Mgr. Šárka Storzerová. Poté jsme za doprovodu
pana Jana Lipiny přešli do našeho kulturního domu, kde
jsme také shlédli nainstalované obrazy v prostorách KD.
Naše setkání jsme ukončili společným obědem v restauraci Na Obci, kde jsme společně zhodnotili naše setkání.
Předseda Okresního sdružení hasičů pan Stanislav Kotrs
poděkoval všem přítomným za účast a našemu SDH za
přípravu tohoto zdařilého setkání v Jistebníku.
Závěrem mi dovolte, abych i já poděkovala všem, kteří
věnovali svůj čas, práci a jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu setkání zasloužilých hasičů
u nás v obci. Zejména starostce obce paní Mgr. Šárce
Storzerové, panu Janu Lipinovi, firmě Chov ryb Jistebník,

spol. s r. o. panu Ing. Antonínu Madziovi ml. a členům SDH
Jistebník – manželům Růženě a Marianu Bednářovým
a Petře a Radku Šichorovým.
V závěru roku jistebničtí hasiči srdečně děkují všem sponzorům, občanům i členům SDH za projevenou celoroční
přízeň, dary a spolupráci, bez nichž bychom nemohli
uskutečnit akce pořádané v letošním roce.
Přejeme Vám všem radostné a spokojené prožití
vánočních svátků, do roku 2020 pevné zdraví, hodně
štěstí a pohody v rodinném i osobním životě.
Vlasta Krayzlová, Otilie Konečná

Návštěva v Galerii u foťáka

SDH Jistebník

Procházka Galerijní ulicí
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CHOVATELSKÁ ZPRÁVIČKA
V měsíci srpnu proběhla v areálu chovatelů v Jistebníku
místní výstava drobného zvířectva spojená s okresní
výstavou mladých chovatelů drobného zvířectva.
Vystaveno bylo několik plemen králíků, spousta druhů
a typů drůbeže a holubů. Bylo pro vás připraveno bohaté
občerstvení a bohatá tombola. Výstava byla ukázkou chovů našich chovatelů, které jsme rovněž odměnili udělením
3 pohárů za nejlepší zvířata a 23 čestnými cenami.
Chovatelé naši ZO ČSCH se účastní také výstav pořádaných
jinými organizacemi, na kterých získávají další ocenění.
Nebýt sponzorů, tak tato akce neměla tak vysokou úroveň.

Děkujeme všem sponzorům, kteří naší akci podpořili
(Chov ryb Jistebník, ISMM Productin s.r.o. – Ing. Cváček
Miloslav, Dostihová stáj – p. Švihorová Zuzana, Ploty Hýl
s.r.o. – p. Hýl Patrik, Včelařství – manželé Vrbinčíkovi,
MVDr. Storzerová Barbora a další).
Poděkování patří Obci Jistebník a obecnímu úřadu za příjemnou spolupráci.
Rok 2019 se nám blíží ke konci a nastane nejkrásnější období „Čas adventu a čas vánoční“. Přejeme Všem
spoluobčanům příjemné prožití adventního období,
vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce 2020.
Nesvadbová Marta

spolková činnost

ZO ČSCH
INFORMUJE

TJ ISMM
JISTEBNÍK, Z. S.
VESNICE - NÁDRAŽÍ
V sobotu 16. 11. 2019 od 13:00 se odehraje další ročník prestižního zápasu
„O fotbalového krále obce“ VESNICE - NÁDRAŽÍ.
Přijďte i Vy podpořit své týmy. Občerstvení a pitný režim zajištěn.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Starší přípravka odehrála na podzim celkem 8 zápasů
s celkovou bilancí: 5 výher, 2 remízy a 1 prohra, skóre
52:25, 17 bodů. Domácí bilance: 4 zápasy (2x výhra, 2x
remíza, skóre 24:15, 8 bodů). Venkovní bilance: 4 zápasy
(3x výhra, 1x prohra, skóre 28:10, 9 bodů). Díky lepším
vzájemným zápasům a lepšímu skóre s týmem Petřvald
na Moravě jsme obsadili 1. místo po podzimní části. Do
střelecké listiny týmu se zapsali: Vilém Kaandorp 14 gólů,
Daniel Buchta 11 gólů, Jakub Snášel 7 gólů, Jan Pilař 6
gólů, Adam Šrámek 5 gólů, Jan Dvořáček 4 góly, Roman

Kučera 2 góly, Viktor Bauko a Tobiáš Šrámek 1 gól.
Družstvo jako trenér vedl Lukáš Pietras, kterému vypomáhali J. Vitoch a hráči „A“ týmu (M. Pasker, P. Krayzel,
Z. Kadlčák, L Andrys). Od září se postupně do tréninku
zapojili další hráči (ročník 2010 – 2015), kteří se postupně
učí základy fotbalu. V průběhu letošního roku budou
probíhat 1 x týdně tréninky ve školní tělocvičně (den i čas
bude upřesněn). Veškeré informace naleznete na našich
webových stránkách: www.tjjistebnik.cz

Rk.

Družstvo			Záp.

+

0

-

Skóre		Body

1

Jistebník			 8

5

2

1

52:25		 17

2

Petřvald 			 8

5

2

1

43:26		 17

3

Pustějov / Hl. Životice 		 8

4

2

2

31:21		 14

4

Velké Albrechtice 		 8

2

0

6

26:35		 6

5

Kujavy 				 8

1

0

7

19:64		 3

sport

Tabulka celková

Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům, kteří chodili fandit na domácí i venkovní zápasy, vozili děti na venkovní zápasy,
klukům, kteří vypomáhali s pískáním domácích zápasů. Velký dík patří také panu Bohumilu Třuslovi, který nám zakoupil
fotbalové míče pro naše nejmenší fotbalisty a novou sadu dresů.
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MIKULÁŠSKÁ
DISKOTÉKA
TJ ISMM Jistebník, z.s. si Vás dovoluje pozvat na již tradiční Mikuláškou diskotéku,
kterou pořádáme v pátek 29. 11. 2019 ve Vinárně KD Jistebník.
Začátek od 20:00 hod. - vstupné 50,- Kč / pro ty, kteří přijdou v maskách je připraven
WELCOME DRINK (masky čerti, andělé a mikuláši).
Připraveno občerstvení.
K tanci a poslechu Vám budou hrát DJs z KV-PRODUCTION ( www.kv-production.cz ).

JISTEBNÍK „MUŽI A“
Blíží se konec podzimní části sezony. Zbývají odehrát dvě utkání a obě na venkovních hřištích. Zatím nejlepším střelcem
je Zdeněk Kadlčák se čtyřmi brankami. Tady je přehled odehraných utkání a tabulka.
Jablunkov - Jistebník
Jistebník - Staré Město
Libhošť - Jistebník
Jistebník - Stonava
Lučina - Jistebník		
Dobrá - Jistebník 		

3:3
3:0
4:3
0:4
7:1
1:1

(0:1)
(1:0)
(2:1)
(0:1)
(3:1)
(1:1)

Jistebník - Dolní Lutyně
Vratimov - Jistebník
Jistebník - Slavia Orlová
Dobratice - Jistebník
Jistebník - Petřvald n. M.

3:2
5:1
1:2
4:2
3:2

(2:1)
(2:1)
(1:0)
(0:1)
(2:1)

Celková tabulka „MUŽI A“

1.

Petřvald n. M.		

2.

12

10

1

1

36:9		

Slavia Orlová		 12

8

1

3

37:18		 25

3.

Dobratice		 12

8

1

3

28:19		 25

4.

Stonava		 11

7

2

2

28:17		 23

5.

Albrechtice		 12

6

3

3

34:20		 21

6.

Jablunkov		 12

5

3

4

25:17		 18

7.

Vratimov		 12

5

3

4

25:19		 18

8.

Lučina			 12

5

2

5

29:25		 17

9.

Dobrá			 11

4

2

5

15:18		 14

10.

Staré Město		 12

3

3

6

13:21		 12

11.

Jistebník		 11

3

2

6

21:34		 11

12.

Smilovice		 11

3

0

8

13:29		 9

13.

Libhošť		 12

2

2

8

17:45		 8

14.

Dolní Lutyně		

0

1

11

10:40		

12

31

1

JISTEBNÍK „MUŽI B“
Družstvo “muži B”, hrající IV. tř. okresu Nový Jičín, pokračovalo i v měsíci září ve vítězném tažení a postupně porazilo
následující týmy

sport

Hladké Životice - Jistebník B		
Jistebník B - Skotnice B			
Jistebník B - Mořkov B			
Pustějov - Jistebník B			
Jistebník B - Žilina B			
Straník - Jistebník B			
Jistebník B - Nová Horka			

16

0:3
4:2
8:0
4:2
6:1
5:1
2:3

( M. Mikula, D. Andrys, P. Pokluda)
(P. Nesvadba, O. Veselý, J. Horník, L. Andrys)
(P. Tyleček 3 x, M. Vavroš 2x, J. Rašek 2x, M. Tyleček)
(P. Pokluda, O. Veselý, J. Rašek, T. Wojcik)
(P. Tyleček 3x, P. Pokluda 2x, J. Veselý)
(M. Tyleček)
(T. Wojcik 2x)

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ
Celková tabulka „MUŽI B“

1.

Bílov

		

11

9

0

2

50:28		

2.

Ženklava		 10

8

0

2

58:15		 25

3.

Jistebník B		 11

8

0

3

40:19		 25

4.

Straník

		

11

7

0

4

35:23		

20

5.

Vražné

		

11

7

0

4

35:25		

20

6.

Žilina B 		

11

6

0

5

23:23		

17

7.

Nová Horka		 11

6

0

5

25:28		 17

8.

Kujavy 		

12

5

0

7

29:45		

9.

Lubojaty		 10

4

0

6

20:24		 12

10.

Skotnice B		 11

4

0

7

23:33		 12

11.

Hladké Životice

11

4

0

7

16:31		 11

12.

Pustějov B		 11

2

0

9

17:51		 6

13.

Mořkov B		

1

0

10

22:48		

11

SVATOMARTINSKÝ
KONCERT

Dechový orchestr mladých Jistebník si dovoluje pozvat
všechny posluchače na tradiční Svatomartinský koncert,
který se tentokrát bude konat v sobotu 16. listopadu od
15 hodin v jistebnickém kulturním domě. Poprvé v nově
zrekonstruovaném sále zazní filmové i muzikálové
melodie, úpravy klasik nebo aranže populární hudby.
Po skončení koncertu bude následovat taneční zábava s Gangsters of Swing Orchestra, která potrvá až do
nočních hodin.
Vstupné na koncert i zábavu je dobrovolné. V průběhu
celého odpoledne i večera se můžete těšit na bohaté

27

17

4

občerstvení z Vinotéky u Francka a společnosti Hofi
Catering.
Srdečně zveme také rodiče s dětmi, které uvažují, že by
začaly hrát na některý z dechových nebo bicích hudebních nástrojů. V jistebnickém orchestru působí učitelé
z okolních základních uměleckých škol, kteří mohou
děti nejen naučit hrát, ale třeba také poradit s výběrem
toho nejvhodnějšího nástroje. Některé lekce už nyní
probíhají v místní základní škole. Žáci tak nemusejí do
hudební školy dojíždět. Nové mladé muzikanty pak
mezi sebe rádi přijmeme. Pro bližší informace budeme
k dispozici o přestávce nebo po skončení koncertu.
Těšíme se na Vaši účast.

DÁMSKÝ KLUB 70 PLUS
V JISTEBNÍKU
Příště se „KLUB 70 plus“ bude konat 28. 11. 2019 v 17. hodin, opět v knihovně. Na programu bude trénink paměti.
Přednášet bude odbornice s certifikátem na tuto oblast.
Nebojte se, nebude to o soutěžení, ale o posílení
sebevědomí seniorů. Tímto zveme i ostatní, které chtějí
bojovat s přibývajícími léty.
Ilona Lövyová

kultura/ info

Ve čtvrtek 31.10. 2019 se opět potkaly dámy 70 plus, již podruhé v místní knihovně, za podpory paní Evy Prudilové,
knihovnice. Hlavním bodem setkání bylo vyprávění paní
Zdeňky Otiskové, která vzpomínala na život v Jistebníku
v období 2. světové války. Přidaly se i ostatní se svými
vzpomínkami, a bylo z toho příjemné odpoledne.
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DVEŘE
NA VERANDU

povídka

POVÍDKA

18

… Vždycky byly otevřené, od prvních jarních
teplých dnů až do smířlivého podzimu, kdy slunce je veliké, ale tolik už nehřeje. Zato ale stromy byly zlaté, zlaté
listí padalo na zahradu i na hladinu strouhy Mlýnky, která
tekla v těsné blízkosti kolem Láďova domku.
Láďa. Kamarád se stejně zlatým srdcem, jako
bývá podzimní listí. Pán zdejších rybníků, rybář z povolání, ale také myslivec, který se čas od času vydával
za troubícími jeleny do jesenických revírů. Lovívali jsme
spolu, trávili čas u krbu chaty na Poháru či v bývalé hájence na Sviním potoce. Pak jsme vzpomínali na lavici pod košatým ořechem, který stínil v horkých letních
dnech po celá ta léta našeho přátelství. Jednoho dne
však ořech zlomil silný povichr; kmen byl prožraný
choroši, dutý, zeslabený, takže podlehl náporu větřiska,
které zvedalo vysoké vlny na hladinách rybníků. Ale i tak
torzo kmene polámalo lavici i stůl, u něhož jsme sedávali.
„Nechám zhotovit novou lavici i stůl, bytelnější, pohodlnější, ať se tu vejde více kamarádů, více
dobrých lidí,“ slíbil Láďa a do týdne slib splnil. Káva,
kterou přinesla Láďova manželka, voněla; byly k ní buchty s mákem. Lavice měla pohodlné opěradlo, jen koruna ořechu už nestínila naše hlavy. Ta moje zbělala,
Láďovi vlasy hodně prořídly. Nevšímali jsme si tělesných
proměn, protože už začaly podzimní výlovy, které byly
tématem našich debat. Rybník Prosňák vypustil své vody
do strouhy, ta se zakalila a byla plná rybího potěru, který
unikl z loviště. „Za rok, za dva budeš na Mlýnce lovit velké
kapry, štiky, okouny a na jaře perlíny i plotice. Okouni vypražení do zlatova, zavoní kmínem a budou chřupaví
a chutní…“ Vždycky opakoval pravdu starou desítky let
a já s povděkem uznával, že se nemýlí.
Na jaře jsem pozval Láďu do svého revíru na
srnce. Lov se vydařil; seděli jsme po několika dnech za
stolem u jeho verandy a prohlíželi trofej. „Dobrá, třebaže to byl už stařík. Koukni, jak má vybroušené stoličky,
ten už pastvu moc nevychutnával, měl co dělat, aby i
šťavnaté byliny rozžvýkal,“ usoudil Láďa a pochválil mě:
„Dobrý výběr odstřelového kusu.“
Každý z těch mnoha dnů naplněných pohodou,
který jsem u Ládi prožíval, byl pro mne svátkem. Načerpával jsem z těchto setkání neuvěřitelnou energii. Vědět,
že existuje kamarád, na něhož se mohu ve všem spolehnout, kamarád, který nemluví naplano a vše, co slíbí to
také splní, to byla hodnota, jejíž cena byla stejně vysoká,
jako je vysoké nebe se svou modří.
„Přijeď, táhnou úhoři. Když nachytáš, vyudíš, tak zajedeme do Jeseníků za kamarády.“
Nachytal jsem, vyudil, zajeli jsme na Artmanovou chatu. Je tam mohutný krb, v němž zatápíme,
třebaže je léto a slunce pálí. Tenkrát v krbu praskalo
a vonělo bukové dříví, voněli dozlatova vyuzení úhoři,
seděli jsme kolem ohně, lesníci pomlaskávali, chválili,
upíjelo se zlatavé vínko z Pálavy, nálada stoupala, až
nakonec vše uzavřel fořt Josef, který nám vydal povolenky do revíru. Celý týden jsme se toulali. Já stržemi

kolem třiatřicítky, Láďa prozkoumával louky pod Artmanovem. Jaro bylo nádherné, voňavé, včely hučely
a spolu s ostatním hmyzem sladily zvuky přírody do
skladby v mnoha tóninách. Srnce jsme viděli, ale byli
mladí, chovní, nadějní. Staří se schovali do houštin, aby
dokončili převlékání ze zimní šedi do zářivé červené,
která je v létě prozradí lovci už na dálku. Tak jsme se
živili na konzervách, čerstvém domácím chlebu, jak ho
dokáže ve své domácí pekárně do křupava vypéci pouze jen stará paní ve Městě Albrechticích. Ale nesmím
opomenout maso z mladých sumců, které Láďa vybral
ze sádek. Jak bylo chutné jejich bílé masíčko, provoněné
kmínem a zalévané skvělým vínem z moravských sklepů,
odkud nám je posílal vinař František v pistolových lahvích s poznámkou: „Doufám, vy severomoravští barbaři,
že ten archivní mok nebudete hltat jako vodu!“
Nehltali jsme, vychutnávali, ale i tak jsme vypili demižon, protože tak nějak víno patřilo k náladě, jaká
vládla mezi jesenickými kamarády. Srnce jsme neulovili,
ale na podzim jsme byli oba obdařeni úlovkem jelena. Já
toho svého potkal v jednom žlebu, kam zřejmě zatáhl,
aby své stáří schoval před agresivitou mladších paroháčů, Láďovi popřál svatý Hubert jelena na svahu Solné
hory.
Odjížděli jsme z Jeseníků s příslibem kamarádů,
že příští rok přijedou k nám, aby vyplenili vody strouhy

Mlýnky, případně si zachytali na jednom z Láďových rybníků.
Čekal jsem jejich příjezd u Ládi. Láďa byl doma,
jeho paní přišla za mnou a řekla: „Nějak se necítí, ale hraje si na hrdinu…“
O něco později vyšel z verandy Láďa. Byl bledý,
krok nejistý. „Nevím, co se děje, ale asi skončím v nemocnici.“ Nikdy jsem zatím něco podobného od Ládi neslyšel. Nikdy si nepostěžoval, že má problémy se zdravím.
Podal mi ruku a řekl: „Promiň!“
Obrátil se a zmizel ve dveřích verandy. Zůstal jsem
sedět, hlavu vložil do dlaní, lokty se opřel o stůl.
Pak znovu vyšla Láďova paní, chvíli zaváhala a pak pronesla: „Lesáci volali, že nepřijedou, fořt Josef náhle zemřel.“
Osud míchá karty podle svého, na lidská přání
ohled nebere. Někdy je příznivý, jindy krutý. Tak tomu
bylo i v životě mého přítele Ládi, rybáře, myslivce, dobrého člověka. Byl jsem se s ním rozloučit na místě,

o němž je jedna písnička: „Hřbitove, hřbitove, zahrádko
zelená, co do tě sázejí nejdražší semena…“
Když mě míjel smuteční průvod s myslivci, kteří
nesli na ramenou Láďovou rakev, položil jsem pravici na
srdce a sklonil hlavu…
Dodnes jezdívám kolem Láďova domku na ryby.
Ať už berou nebo neberou. Dveře do verandy jsou stále
otevřené, jako kdyby i ony čekaly na zázrak, který je možný
pouze v pohádkách.

Někdy zastavím a zavřu oči: pak se mi zdá, že ve dveřích
stojí Láďa, rukou si mne mušku na bradě a druhou ukazuje na lavici u stolu. Nad rybníky se ozývají divoké husy,
kolem břehů postávají volavky, proletí ledňáček, ten
modrý ptáček, o němž Láďa jednou pronesl: „Je jako blesk,
kmitne se nad hladinou, chytí rybičku a nese ji mladým. To
je život, kamaráde, krása okamžiku, který vzniká i zaniká
ve zlomku vteřiny…“
Štěpán Neuwirth
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SVOBODY
1989-2019
Sedmnáctý listopad 1989 mě zastihl v mých 34 letech.
Žila jsem v Karviné se svým mužem a dvěma dětmi. Měli
jsme třípokojový byt a v té době už i vlastní telefon –
pevnou linku – což tehdy nebylo vůbec běžné. Měli jsme
také malou ruskou černobílou televizi, ve které ale stejně
většinou nic nedávali. Takže tak nějak jsme si žili a už
jsme ani nedoufali, že by se poměry mohly změnit.

Naštěstí jsem měla v Praze strejdu, od kterého jsem se
dozvěděla víc. Popsal mi současné dění v Praze, povídal
o vzniku Občanského fóra. Co to vlastně je a jak postupovat při jeho založení. Pracovala jsem tehdy v Technických službách. Domluvili jsme se s několika kolegy
a každý den jsme jezdili na Vysokou školu báňskou do
Ostravy, kde jsme dostávali potřebné informace, co a jak
pro vznik OF v našem podniku udělat. Podařilo se nám
jej hned založit a již brzy jsme začali rozvážet informační
letáky.
Nebylo ale lehké je množit. Počítače byly v plenkách,
internet ještě na houbách a kopírovací stroje či tiskárny
také k dispozici nebyly. O mobilních telefonech pochopitelně taky ještě nemohla být řeč. Nezbylo, než letáky
opisovat přes kopíráky na psacím stroji – řadu mladých
lidí to možná pobaví, pokud si tuto „archaickou“ metodu
vůbec dokážou představit. Ale jinak to nešlo. Republika
byla navíc izolovaná od svobodného, západního světa –
informačně i technicky.
První demonstrace v Karviné proběhla v neděli 26. listopadu, tedy více než týden po brutálním zásahu na
pražské Národní třídě. Byl již sníh a dost velká zima. Sraz
byl u kašny na tehdejším náměstí 9. května (dnes už opět
Masarykově) a šli jsme po třídě V. I. Lenina (dnes Osvobo-

zení) na náměstí Budovatelů (tomu název zůstal).
Ta atmosféra je ještě dneska nepopsatelná.
Ještě ten den večer jsme také připravili podnik na pondělní dvouhodinovou generální stávku, abychom se k ní
mohli připojit a tím podpořit Občanské fórum a odmítnout vládu komunistů. Pomáhala jsem i s organizováním
akcí na městské úrovni. Byla jsem nadšená, že konečně
došlo k pádu totalitního režimu.
Nyní žijeme v demokratické společnosti už třicet let
a mnozí si možná ani nedokážou představit, že tomu
bylo někdy jinak. Já si toho ale nesmírně vážím každým
dnem. Jsem šťastná, že moje děti – a dneska už i moje
vnučky - mohou cestovat, že mohou čerpat zkušenosti
i z jiných koutů světa. Jsem šťastná, že mohly studovat
školu, kterou chtěly a ne tu, o které rozhodoval pouliční
výbor KSČ – nebo také žádnou. Jsem šťastná, že mohly
skautovat. Že byl obnovený skauting, který komunisti
v roce 1970 stejně jako po roce 1948 zakázali, podobně
jako spoustu dalšího. Jsem šťastná, že jsem prožila uplynulá tři desetiletí jako svobodný, samostatně myslící
a sám za sebe a své blízké zodpovědný člověk. Jsem
šťastná, že jsem mohla být u toho, když se tvořily naše
novodobé dějiny.

kultura/ info

Informace se k nám dostávaly se zpožděním a jen po částech. Z televize ani z rádia jsem se o brutálním zásahu na
pražské Národní třídě nedozvěděla prakticky nic. O tom,
co se odehrálo, jsme se začali dozvídat útržkovitě až
během následujícího týdne. Velice skoupé na informace
byly i noviny, které se tu daly koupit – tj. Rudé právo, Mladá
fronta či Nová svoboda. A když už něco napsaly, tak často
i dost zkresleně. Komunistická strana se nechtěla vzdát
nejen moci, ale ani svého informačního monopolu.

Ing. Eva Prudilová, předsedkyně MS ODS Jistebník

19

GALERIJNÍ
ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK

JISTEBNÍK

Galerie u foťáka v měsíci září uspořádala výstavu
XXVI. Domácího úkolu „Hudba v obrazech” ve spolupráci
s pražskou Galerií La Femme.
Na vernisáži v Kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích
zahrál Dechový orchestr mladých Jistebník - pod taktovkou P. Habernala.

GALERIJNÍ
MOST

kultura/ info

„Čáp jistebnický punčochatý” cestoval po Jistebníku, aby
si našel své místo....Galerijní most. Evidentně ho zaujaly
výtvarné práce žáků ZŠ TGM, které ho zdobí.

mladí výtvarníci
ze

ZŠ TGM
JISTEBNÍK
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JISTEBNÍK

www.galerijniulice.cz

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Z VERNISÁŽE
5. SYMPOZIA
VÝTVARNÍKŮ

19. 10. proběhla vernisáž výstavy obrazů 5. sympozia výtvarníků. Výstava se těší nemalému zájmu návštěvníků.
V Galerii u foťáka můžete zakoupit nástěnný kalendář
pro rok 2020 s reprodukcemi obrazů z tohoto sympozia.
Neváhejte, je už jen omezený počet výtisků.

INSTALACE
LATIMÉRIE PODIVNÉ
JISTEBNICKÉ

kultura/ info

„Latimérie podivná - jistebnická” od ak. mal., prof. Borise Jirků byla díky firmě Jihosp s.r.o., jmenovitě Honzou
a Jiřím Holušovými, zdárně přemístěna a instalována
na břeh rybníka. Děkujeme....

mladí výtvarníci
ze

ZŠ TGM
JISTEBNÍK
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KNIHOVNICKÉ
OKÉNKO
V prvním týdnu měsíce října navštívily knihovnu děti ZŠ
TGM, MŠ u nádraží a z obce.
Připravila jsem tři projekty:
pro MŠ + 1. třídu – Veverka Jůlinka, zaměřeno na podzim
pro 2. a 3. třídu – Rodina Knížkova, zaměřeno na podporu čtení
pro 4. a 5. třídu – Bojová hra Tajná zpráva, zaměřeno na
samostatnou činnost při vyhledávání knih v knihovně.
Celkem se návštěvy knihovny zúčastnilo 40 dětí z 98 žáků
ze ZŠ T. G. Masaryka. Kromě již výše zmíněných projektů
byly děti a žáci prvního stupně ZŠ seznámeni i s organizací
knihovního fondu v knihovně a dostaly malé občerstvení
na cestu zpět do mateřinek a lavic školy.
Poslední čtvrtek v září se v knihovně sešel dámský klub
70+. Dámy přivítala paní starostka Mgr. Šárka Storzerová.
Obec se také postarala o drobné občerstvení.
Další setkání se uskuteční 28. 11. 2019, opět v knihovně.
Vyhodnocení ankety z minulého zpravodaje „Jistebnická
knihovna .… a jak to bude dál? …”
Na anketu odpovědělo 23 žen a 0 mužů, z toho 13 elektronicky.
Většina respondentek navštěvuje knihovnu jednou
měsíčně, případně nepravidelně a vyhovuje jim stávající
provozní doba knihovny v 64%.
14% dotázaných by chtělo otevřít knihovnu ještě ve
středu a jednou měsíčně v sobotu od 10.00-12.00 hodin.
Podobně je to i s návštěvními hodinami, kdy 87% vyhovuje stávající přístup knihovny a to od 16.00-19.00
hodin.
S výběrem knih je spokojeno 18 respondentek, 3 jsou
spokojeny na 50% a 2 nevěděly.
Největší zájem čtenářek je o bestsellery a detektivky,
za nimi následují humorné a společenské romány, dále
životopisy, milostné a historické romány, knihy pro
mladší školáky. Nejmenší zájem je o sci-fi, knihy pro
předškoláky, povinnou četbu, fakta – II. sv. válka (skutečnost poněkud zkreslená – odpovídaly jen dámy).

S knihovnickými službami je spokojeno 21 respondentek,
2 neví. Stejně jako s prostory knihovny je spokojeno 20
čtenářek.
Respondentky měly převážně vysokoškolské, vyšší
odborné a středoškolské vzdělání, 7 respondentek bylo
vyučeno, 1 uvedla základní vzdělání.
Z 23 účastnic ankety je 15 pracujících, 5 důchodkyň 1
na rodičovské dovolené a 1 žákyně.
Závěr:
Děkuji všem 23 respondentkám za jejich otevřený názor.
Blíží se konec roku a s ním i schvalování rozpočtu OÚ
na rok 2020. V příštím zpravodaji vás budu informovat
o dalších krocích, které bychom společnými silami mohli
v následujícím roce uskutečnit.
Nakoupeny v měsíci říjnu byly tyto publikace:
Christopher Paolini: Příběhy z Alagaesie:
Poutník, čarodějnice a červ
Roald Dahl: Karlík a továrna na čokoládu,
Karlík a velký skleněný výtah
Lucie Hlavinková: Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola.
Darina Dyntarová: Vílí pohádky
Jo Nesbö: Nůž
Ing. Eva Prudilová, knihovnice

kultura/ info

PRODEJ VSTUPENEK,
.....o které je velký zájem,.....

NA OÚ V JISTEBNÍKU
OD 4. 11. 2019
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uzený krk

pačajka

uzená kýta

OBJEDNÁVKU VÝROBKŮ NA VÁNOCE A SILVESTRA,
PROSÍME, DO 13.12.

08:00 -17:00
08:00 -12:00
08:00 -17:00
08:00 -12:00
08:00 - 17:00

inzerce

19.12. a 20.12.
21.12.
27.12.
28.12.
31.12.

tel.: 603 701 067, 732 704 141
e-mail: info@reznictvipatrik.cz
www.reznictvipatrik.cz
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JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ
POKUD CHCETE INZEROVAT
V NAŠEM ZPRAVODAJI..
VÁŠ INZERÁT ZAŠLETE VE FORMÁTU

PDF

inzerce

VARIANTU NA VÝŠKU
VARIANTU NA ŠÍŘKU
UVEĎTE POŽADOVANOU VELIKOST
(A6 / A5 / A4)
CENA INZERCE
FORMÁT
A7 (74x105 mm) -150,- Kč
A6 (105x148 mm) - 300,- Kč
A5 (148x210 mm) - 550,- Kč
A4 (210x297 mm) - 1 100,- Kč
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Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ
Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových
domů,
provozních
objektů,
pozemků…
Vám nabízí
jedinečnou
službu
- ošetření
Vašich mazlíčků
v domácím prostředí

Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportuZajišťuji
stávajícíočkování,
budovy čipování, preventivní úkony,
 spolupráce při zajištěníporadenskou
kolaudačníhočinnost,
rozhodnutí
asistenci při porodu,
jednoduché
chirurgické úkony a jiné.
 zajištění vkladu do katastru
nemovitostí
výjezdu
je možné vždy po telefonické domluvě
Vklady do katastruObjednání
nemovitostí
– na klíč
tel:kupní
721 844
310 nebo www.veterinarstudenka.cz
 vyhotovení darovací,
smlouvy
složitější
výkony
a zákroky
nabízím zázemí
 vyhotovení smlouvy Pro
o věcném
břemeni
užívání
nemovitosti
veterinární
ordinace:
Studénka,
ul. Tovární 855
 podání vkladu na katastr nemovitostí

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, Ing.
st, so:
9-11 Horník
Jaroslav
HALL Posting, s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava

soudní znalec a autorizovaný inženýr ve stavebnictví
742 82 Jistebník 450
tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz

Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí

HALL Posting, s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava

Ing. Jaroslav Horník
Ing. Jaroslav
Horník
soudní znalec a autorizovaný
inženýr
soudní znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve
stavebnictví
ve stavebnictví742 82 Jistebník 450
742 82 Jistebník 450tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
tel: 721 913
867
jaroslav.hornik@seznam.cz

inzerce

Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
 podání vkladu na katastr nemovitostí
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VÝSTAVA

NÍK
JISTEB

5.SYMPOZIUM VÝTVARNÍKŮ
Galerijní ulice srdečně zve na výstavu obrazů

NÍK
JISTEB

od 19. 10. do 24. 11. 2019
v Galerii u foťáka, Jistebník 145

Jakub
Juraj
Bohumil
Boris
Jan
Alena
Peter
Jan
Zdeněk
Miroslav

Bachorík
Čutek
Eliáš ml.
Jirků
Lipina
Lipinová
Repka
Tichý
Tománek
Malina

galerijniulice.cz, Jistebník 145, 742 82 Jistebník
tel: 602 578 087

B. Eliáš ml.

JISTEBNÍK

VÝLOV

GALERIJNÍHO RYBNÍKA
Po čtvrté ve stejném termínu tentokrát v neděli

17.11. od 9:00

a slavnostní odhalení Latimérie podivné- jistebnické

inzerce

od ak.mal., prof. Borise Jirků.

Čerstvý smažený kapr, uzený tolstolobik společně s dalším občerstvením
se bude prodávat přímo na hrázi rybníka.
Kromě obvyklých ryb z jistebnických rybníků kaprů, štik, candátů a amurů
budou v kádi pro rybí labužníky i živí pstruzi z Davidova mlýna.
Zahrají mladí jistebničtí muzikanti.

Výlov je určen pro veřejnost a nejen jistebničané jsou srdečně zváni.

Dárečkovna
Po-Pá 10:00 - 18:00
UTERÝ ZAVŘENO
SO
14:00 - 18:00

pondělí
od 16.00 - 19.00 hodin
čtvrtek
od 16.00 – 19.00 hodin

C� nab�ím�:
-oprav� o�ěvů
-svíčk�, vonn� v�k�, mýdl�
-u�ělám� n� přán� hrnk�,
tričk�, polšt�ř� � vlastn� fotko�
nápise� neb� loge�
MISIVA
ekologick� drogeri� � k�metik�
Mgr. Podhorn�
tinktur� z pupe�ů r�tli�
přírodn� dop�ňk� strav�
Martin� +420 734 112 531
Juli�
+420 725 442 551
Najdet� ná� n� Facebook� � instagram�:
www.faceboo�.�/Dareckovn�

GEODETICKÉ
PRÁCE
Vytyčování vlastnických hranic
pozemků a novostaveb
Geometrické plány: dělení pozemků,
břemena, zaměřování novostaveb

inzerce

JISTEBNICKÁ
KNIHOVNA

Srdeč�ě Vá� zvem� d� obchod� � dárkový�
zboží�. Najdet� ná� n� adres� Zd�ňk� Bár�
114/4, Ostrav�-Dubin�.
Těším� s� n� Vaš� návš�ěv�.

Měříme i ve Vaší obci

728 886 874
Ing. Lukáš Vrubel
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IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras

inzerce

• izolace zelené střechy
• izolace jezírek a bazénů
• izolace spodních staveb

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS
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• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

+420 775 151 281
strechy-vymazal@seznam.cz
strechy-vymazal.cz

autor
Mark St. Germain
překlad
Jitka Sloupová
režie
Miroslav Táborský
dramaturgie
Yvetta Srbová

Relativita

scéna
Richard Maška

Mark St. Germain

kostýmy
Ivana Brádková

Lucie Štěpánková

Miroslav Táborský

Kateřina Táborská

hudba
Gabriela Demeterová
hrají
Miroslav Táborský,
Lucie Štěpánková,
Kateřina Táborská
délka představení:
1 hodina 30 minut
česká premiéra:
9. 11. 2018

Řeznická 17, Praha 1
www.reznicka.cz

Relativita_plakat_A3_final.indd 1

KD JISTEBNÍK /

DEJ
O
R
P
PŘEDUPENEK9
VST .11.201
OD 4 STEBNÍK
y
I
OÚ J vstupenk
cena 0,- Kč
30
24.10.18 13:22

19:30

„Pán Bůh nehraje s vesmírem kostky“
„Jen dvě věci jsou nekonečné - vesmír a lidská hloupost.
Tím prvním si ovšem nejsem tak jist“
„Nemůžeme ztrácet naději v lidstvo, když víme, že Mozart byl člověk“
„Fantazie je důležitější než vědění“
„Potřebujeme podstatně nový způsob myšlení, jestliže má lidstvo přežít“
(Albert Einstein)

JISTEBNÍK
8.-10. listopadu		

se baví

Výlov rybníka Bezruč

16. listopadu		

Svatomartinský koncert / KD

17. listopadu		

Výlov na Galerijním rybníku

23. listopadu		

Vítání občánků + jubilanti

28. listopadu		

Dámský klub 70 plus / setkání v Jistebnické knihovně

29. listopadu		

Rozsvícení vánočního stromku + Mikulášská zábava / KD

1. prosince		

Miroslav Táborský v roli Einsteina - Relativita / KD

7. prosince 		

Zdobení vánočního stromku / Galerijní ulice

21. prosince

Komentovaná vycházka jistebnickou přírodou /(OÚ)

26. prosince		

Štěpánský turnaj v ping-pongu / tělocvična ZŠ TGM

28. prosince		

Závěr roku / Expedita

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
Adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník,
tel: +420 556 418 066
Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 10242
Periodický tisk územního samosprávného celku
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři
Periodicita 6x ročně
Náklad 700 ks, neprodejné
Inzerci a příspěvky přijímáme na e-mailu hurnikova@jistebnik.cz

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj leden-únor je 19. 12 . 2019
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto: J. Lipina, J. Lipina ml., Z. Dunko, archiv ZŠ TGM

