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Vážení občané,
čas prázdnin a dovolených je za námi a je tu opět nový školní rok 2019/2020.
Do mateřské školy bude docházet 63 dětí, z toho bylo přijato po zápise 19
dětí. Pedagogický kolektiv budou tvořit čtyři učitelky, v MŠ č. 325 p. Sylva Rečková, Bc. Hana Hudečková a p. ředitelka Věra Vaňková, v MŠ 315 p.
Zlatuše Čiberová a Hana Šnajdrová.
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 proběhlo s žáky prvního
ročníku a jejich rodiči již tradičně v obřadní síni obecního úřadu. Letos jsme
přivítali celkem 22 nových prvňáčků.
Celkově vzroste počet žáků ZŠ na 144. Letos bude výuka probíhat samostatně v jednotlivých ročnících. Ve škole bude pracovat 13 pedagogů a 2 vychovatelky. Ředitelkou ZŠ je Mgr. Dagmar Pavlíčková a zástupkyní ředitelky
školy Mgr. Eva Juřicová. Školní družinu bude navštěvovat celkem 60 žáků.
Žáci budou moci navštěvovat po vyučování celou řadu zájmových kroužků,
které budou zaměřeny na sport i na umění.
Pedagogům, rodičům i dětem přeji, aby byl ten letošní školní rok pro ně
rokem splněných očekávání i přání a zdárně zvládli všechny překážky.
Vážení občané, přeji i Vám pěkný konec léta a hezký podzim.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka
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Odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery je naplánován na 26. 10. 2019
na točně autobusu u vlakového nádraží v době od 8. 00 – do 12. 00 hodin.
Vážení občané,
stále se potýkáme s velkým nepořádkem na stanovištích
s kontejnery na tříděný odpad. Obracím se tedy znovu na
vás s prosbou, abyste zejména papírový odpad
– krabice stlačovali, případně roztrhali na menší kusy.
Stává se totiž pravidlem, že krabice zůstanou často stát
vedle prázdného kontejneru.

INFORMACE
K JÍZDNÍMU ŘÁDU
2019/2020
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V souvislosti s převedením rychlíků Bohumín – Brno pod
dopravce RegioJet, a.s. je vytvořeno spojení z Ostravy
-Svinova do Suchdolu nad Odrou tak, aby v hodiny, kdy
se vlaky rozjíždí ze Suchdolu současně ve směru na Odry,
Fulnek i Nový Jičín město, byl veden přípojný vlak Ostrava
– Svinov směr Suchdol nad Odrou a zpět.
Tak budou denně ve směru do Studénky vedeny
z Jistebníku vlaky v 6:54, 8:41, 10:41, a v 11:41 ho-

V průběhu letních prázdnin
bylo vybudováno nové odstavné parkoviště pro
automobily u základní školy
nové stání pro kontejnery
vyčištěna a opravena stoka před kolejištěm
rozmístěny koše na psí exkrementy
uklizeny příkopy na Fibichu od stavební suti
vybudovaná část komunikace s asfaltovým 		
povrchem 3c/ 4,5.

din. V opačném směru do Ostravy – Svinova pojedou
z Jistebníku vlaky v 7:36, 9:17, 12:17 a ve 13:03 hodin.
V období od 7. června do 3. října 2020 pojedou ještě charterové vlaky na letiště do Mošnova v časech z Jistebníku
v 7:41 a v 9:41 hodin, ve směru do Ostravy – Svinova pak
v 8:17 a v 10:17 hodin.
V neposlední řadě doporučujeme autobusovou linku 628,
která je nově vedena do zastávky Ostrava, Dubina a nabízí
přímé a kvalitní spojení do ostravského Obvodu Jih.
Mgr. Š. Storzerová, starostka obce

VÝSLEDKY
VSTUPNÍHO
DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ

Cíle dotazníkového šetření

Vstupní dotazníkové šetření je jednou z aktivit socio-eokonomického monitoringu prováděného v rámci projektu LIFE Osmoderma eremita 2017 – Ochrana páchníka
hnědého v EVL Poodří, realizovaného v letech 2018-2023
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v prostoru CHKO Poodří a jeho bezprostředním okolí.
Cílem šetření bylo zjistit postoje a názory obyvatel a
návštěvníků Poodří s ohledem na ochranu přírody a
krajiny, představy o území a znalost páchníka jako prioritního druhu a jeho biotopu. Výsledky dotazníkového
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Realizace dotazníkového šetření

Dotazníkové šetření se uskutečnilo v dubnu až červnu
2019. Dotazníky byly distribuovány vytištěné prostřednictvím obcí v Poodří a dále prostřednictvím tazatelů
přímo v terénu na frekventovaných turistických stezkách
(např. Polanský les, Kotvice, Bartošovické rybníky). V mnoha obecních zpravodajích rovněž vyšel článek představující dotazníkové šetření a nabízející možnost vyplnění
dotazníku on-line (http://bit.do/dotaznikpoodri). Nutno
konstatovat, že návratnost dotazníků byla velice nízká a
neodpovídala vynaloženému úsilí. Je to zřejmě výsledkem malé atraktivity tématu. Navzdory této skutečnosti
se nicméně podařilo získat dostatečně velký a relativně
vyvážený vzorek respondentů, na základě kterého lze usuzovat na vybrané trendy v postojích místních obyvatel i
návštěvníků Poodří k hodnotám území a ochraně přírody
a krajiny.

Závěr

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit převládající představy a postoje místních obyvatel a návštěvníků Poodří k
území, v němž se realizuje projekt LIFE Osmoderma eremita. Dotazníkové šetření přineslo informace o výchozí situaci na počátku řešení projektu a po jeho zopakování bude
možné částečně vysledovat vliv projektu na názory a postoje místních i návštěvníků. Potenciál takového srovnání
„před“ a „po“ ale bude nutně omezený vlivem řady dalších
faktorů zcela mimo kontrolu projektového týmu. Výsledky
šetření je tedy třeba brát jako indikativní, nikoliv zavazující.
Navzdory jistým omezením daným velikostí a strukturou vzorku se podařilo zjistit některé základní informace o postojích respondentů a aktivitách, které v území
vykonávají. Jako klíčové proměnné ovlivňující postoje respondentů se ukázaly být především vztah k území a dále
pak vzdělání a angažovanost v ochraně přírody. Výsledky

Pomozte nám zlepšit ochranu stromů
v Poodří!

Letošním rokem odstartoval pětiletý projekt Life
Osmoderma, který má za úkol přispět na území CHKO
Poodří a v jeho okolí k ochraně starých stromů, tzv. veteránů, na které je vázána řada zvláště chráněných druhů. Projekt společně realizují Arnika, ČSOP Studénka a
Ostravská univerzita, a to ve spolupráci se Správou CHKO
Poodří, obcemi, zemědělci a místními spolky a obyvateli.
Cílem projektu je jednak zlepšení zdravotního stavu těchto
stromů pomocí jejich šetrných ořezů (ořezy vrb, odstranění
jmelí z lip, zmlazení porostů atp.), ale také výsadba několika tisíců nových stromů podél cest, vodních toků a hrází.
V rámci výsadeb se bude jednat o duby či topoly odolné
vůči jmelí a podél vodních toků budou vysázeny vrby jako
zdroj dřeva a proutí. Plánuje se také výsadba ovocných
stromů, obzvláště pak starých krajových odrůd jabloní,

lze interpretovat více způsoby a pro různé účely, z pohledu
projektového týmu jsou ale dle našeho názoru podstatná
především tato zjištění:
1) znalost páchníka a jeho biotopů je mezi místními i
návštěvníky nízká
2) potenciální biotopy páchníka (solitérní stromy, stromořadí) nepředstavují v očích respondentů prioritní předmět ochrany, stav zeleně subjektivně vnímaný jako špatný
však nabízí jistý potenciál podpory veřejnosti pro projektové aktivity
3) největší zájem je o exkurze s odborným výkladem a
výlety pro rodiny s dětmi, ale aktivní zapojení formou úklidové brigády či dobrovolnické výsadby stromů oslovilo
také řadu respondentů. Výrazně menší zájem je o kurzy
ořezu stromů a pletení košíků a pomlázek.
Z pohledu Správy CHKO Poodří jsou dle našeho názoru
podstatná tato zjištění:
1) místní obyvatelé jsou vůči ochraně přírody kritičtější
než návštěvníci, zejména s ohledem na omezení související s existencí CHKO
2) činnost Správy však nebyla hodnocena jednoznačně
negativně, např. ochrana rostlin a živočichů a informování
o ochraně přírody byly hodnoceny dobře, prostor pro
zlepšení se naopak nabízí v souvislosti s likvidací jmelí či
údržbou stezek
3) informační panely jsou vnímány pozitivně
4) o odborné exkurze je velký zájem
V obou případech nicméně platí, že z hlediska budování
podpory pro ochranu přírody obecně a ochranu páchníka
konkrétně jsou sice snadnějšími spojenci návštěvníci, kteří
jsou ochraně přírody příznivěji nakloněni, ale bez místních
obyvatel není možné území dlouhodobě spravovat a rozvíjet k přírodě šetrným způsobem. Je tedy potřeba zvýšit informovanost o aktivitách CHKO Poodří a jednotlivých obcí
a věnovat maximální úsilí spolupráci s představiteli obcí
a místních spolků, firem a hospodářů a aktivně zapojovat
obyvatele do péče o území se všemi jeho přírodními, krajinářskými i společenskými hodnotami.
Více webových stránkách obce.

švestek či hrušní. Abychom lépe poznali, jak místní obyvatelé vnímají problémy a potřeby Poodří a jeho ochranu
v rámci chráněné krajinné oblasti, rádi bychom Vás požádali o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku, který
nám pomůže pochopit, jaký je Váš vztah k CHKO Poodří,
čeho si ceníte a co Vám naopak vadí. Váš názor je pro nás
velmi důležitý. Vyplnění dotazníku zabere max. 10 minut.
Dotazník můžete vyplnit buď ručně a odevzdat jej na obecním úřadu, případně elektronicky na adrese http://bit.do/
dotaznikpoodri Bližší informace k dotazníkovému šetření
rád poskytne PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., email: premysl.
macha@osu.cz, Ostravská univerzita.
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šetření by měly sloužit řešitelům projektu a Správě CHKO
Poodří jako podklad k plánování informačních kampaní a
zacílení aktivit na různé skupiny veřejnosti. Zopakováním
šetření v závěru projektu bude také možné částečně posoudit efektivitu informačních a PR kampaní s ohledem na
názory a postoje místních obyvatel a návštěvníků území.

Děkujeme!
PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
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OBECNĚ
ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA

OBEC JISTEBNÍK
Obecně závazná vyhláška obce Jistebník č. 1/2019,
o stanovení systému, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jistebník
Zastupitelstvo obce Jistebník se na svém 7. zasedání dne
25. 6. 2019 usnesením č. ZO 7/93. usneslo vydat na
základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území obce Jistebník, včetně nakládání se stavebním
odpadem1.
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Textil
g) Nebezpečné odpady,
h) Objemný odpad,
i) Drobný elektroodpad,
j) Jedlé oleje a tuky2,
k) Směsný komunální odpad.
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce
1 písm. a), b), c), d), e), f ), g).

obec informuje

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných
nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích:
a) stanoviště 1 – u kapličky
b) stanoviště 2 – u hasičárny
c) stanoviště 3 – parkoviště u mateřské školy
d) stanoviště 4 – u základní školy
e) stanoviště 5 – naproti večerky
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f) stanoviště 6 – na obecním úřadě.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny
a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu – barva hnědá
b) Papír – barva modrá a dále jednorázové sběry papíru
podle termínů vyhlášených obcí
c) Plasty, PET lahve, nápojové kartony – barva žlutá
d) Sklo – barva zelená
e) Kovy – jednorázové sběry kovů podle termínů vyhlášených obcí
f) Textil – sběrný box na textil
g) Drobný elektroodpad – sběrný box na elektroodpad na
obecním úřadě, dále prodejny v obci, pokud je v nich
realizován zpětný odběr vybraných výrobků a oprávněné
osoby v rámci sběru a svozu objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu dle čl. 4 a 5.
h) Jedlé oleje a tuky – sběrný box s označením „Jedlý olej
a tuk“ na obecním úřadě.
4) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního
odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na
úřední desce obecního úřadu, na výlepových plochách,
v Jistebnickém zpravodaji, v místním rozhlase a na internetových stránkách obce na adrese www.jistebnik.cz.
2) Shromažďování nebezpečných složek komunálního
odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, matrace, nábytek … ).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován společně
s nebezpečnými složkami komunálního odpadu podle čl.
4 odst. 1.
3) Shromažďování objemného odpadu podléhá
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.
Čl. 6
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) popelnice plastové
b) popelnice plechové
c) kontejnery
d) odpadkové koše

1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
2 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu
– § 2 odst. 7 povinnost od 1.1. 2020.
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Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční
odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze
zákonem stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat na
vlastní náklady kontejner u osob oprávněných k nakládání
s odpady, jejich adresy na vyžádání sdělí obecní úřad.

POŽÁRNÍ
ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Požární řád obce Jistebník
Zastupitelstvo obce Jistebník se na svém 7. zasedání
konaném dne 25. 6. 2019, usnesením č. ZO 7/94. usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení
požární ochrany v obci.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním
požární ochrany v obci
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na
území obce Jistebník (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“)
podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.“
2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany obec
pověřila p. R. Konečného, který vykonává monitoring
úrovně požární ochrany v obci, o níž předkládá zprávu starostovi obce jednou ročně.
3) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na
základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto
orgány obce:
a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné
mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
b) starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování
předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12
měsíců.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně
závazná vyhláška obce č.1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jistebník.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 30. 7. 2019.
Mgr. Šárka Storzerová,		
Mgr. Pavel Storzer,
starostka obce			místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu
dne: 15. 7. 2019.
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu
dne: 31. 7. 2019.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se
zřetelem na místní situaci
Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku
požáru, se podle místních podmínek považuje:
a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních
akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují
povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani
v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje
větší počet osob. Pořadatel akce je povinen konání akce
nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započetím na
Obecním úřadu v Jistebníku. Je-li pořadatelem právnická
osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit
preventivní požární hlídku.
Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
v obci
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v článku 7.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry,
živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi
na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

obec informuje

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem
oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
3) Požadavky na přistavení nebo odebrání sběrné nádoby,
její výměnu nebo změnu frekvence odvozu nebo velikosti sběrné nádoby vyřizuje obecní úřad.

Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,
její početní stav a vybavení
1) Obec zřídila JSDH obce, jejichž kategorie, početní stav
a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu
dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na
adrese Jistebník č. 373.
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Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů
a podmínky jejich trvalé použitelnosti
1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů
je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo
umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro
hašení požárů.
2) Zdroje vody pro hašení požárů stanoví kraj svým
nařízením.
3) Obec nad rámec nařízení kraje nestanovila další zdroje
vody pro hašení požárů.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze
hlásit požár, a způsob jejich označení
1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požáru“ budova
obecního úřadu a požární zbrojnice.
2) Dalšími místy zřízenými obcí, odkud lze hlásit požár
a která jsou trvale označena tabulkou „Zde hlaste požár“
nebo symbolem „150“ či „112“ jsou
a) hasičská zbrojnice – tlačítko sirény.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci
Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován

přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25
sec. tón – 10 sec. pauza- 25 sec. tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón
„HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty
c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení
požárního poplachu se požární poplach vyhlašuje obecním rozhlasem.
Čl. 9
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle
výpisu z požárního poplachového plánu MSK kraje je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
jejího vyhlášení.

Mgr. Šárka Storzerová,		
starostka obce 			

Mgr. Pavel Storzer,
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 15. 07. 2019
Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 31. 07. 2019
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Příloha č. 1
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu MSK kraje
1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce
a právnické osoby podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle
I. Stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:
Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu
Název jednotek
požární ochrany

První jednotka
požární ochrany

JPO I.
Bílovec
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Název jednotek PO
JSDH Jistebník

Kategorie jednotek PO
JPO III.

JPO II.
Bílovec

Čtvrtá jednotka
požární ochrany

JPO III.
Klimkovice

Požární technika a věcné
prostředky PO
CAS 20 + DA - 15

Počet
1+1

Přehled zdrojů vody

Příloha č. 3
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JPO III.
Jistebník

Třetí jednotka
požární ochrany

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany

Příloha č. 2

Typ zdroje
Přirozené
Umělé
Hydranty

Druhá jednotka
požární ochrany

Název
rybníky
u základní školy
COOP
Statek
p. Nehněvajsa
p. Štěpánek u žel. přejezdu

Kapacita
dle situace

Čerpací stanoviště
na hrázi

Využitelnost
celoroční
celoroční

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít
cestu k oddlužení maximálnímu počtu dlužníků vstupuje
1. června v účinnost.
Nová pravidla mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit
řešit své dluhy co největšímu počtu dlužníků. Řízení má
být jednodušší a rychlejší. Tou nejpodstatnější úpravou
je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. Podle
novely insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů
osvobozen i tehdy, uhradí-li méně jak dříve povinných
30%, pokud prokáže, že se v průběhu pětiletého období
snažil dle svých možností o co největší plnění dluhu.
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může
oddlužení skončit již po 3 letech bez jakékoliv hranice
plnění a ostatní dlužníci mohou také úspěšně ukončit
proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60%
dluhů.
V případě různých životních událostí dovoluje zákon
oddlužení až na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců
prodloužit. Velmi přínosné je tzv. zastropování dluhu.
Úroky a sankce za prodlení se splácením závazku budou
započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím by se
mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá
ustanovení už tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou
změnou je forma plnění oddlužení. Oddlužení se bude
nově realizovat jen formou splátkového kalendáře spolu
s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku.

VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ
JUBILANTI

15. června 2019 se v naší obci uskutečnily akce slavnostní
vítání nových občánků obce a slavnostní setkáni jubilantů
za 1. pololetí letošního roku.
Slavnostního vítání nově narozených občánků se zúčastnili pozvaní rodiče s dětmi.
Do svazku obce Jistebník jsme přivítali: Emu Václavíkovou,
Melanii Wojcikovou, Annu Kadurovou, Filipa Nesvadbu,
Daniela Žílu, Elišku Bláhovou, Victorii Mičulkovou, Vojtěcha Burika a Elizabeth Pietrasovou. Slavnostní atmosféru
podpořily děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky
Zlatuše Čiberové, které předvedly pěkné pásmo písniček
a básniček. Po slavnostním projevu starostky obce

To znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, budeli to ekonomické. Současně je stanovena jakási minimální
splátka do oddlužení, která musí být alespoň ve stejné
výši jako odměna insolvenčního správce, tedy 900 Kč při
oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů.
Nad některými výklady nových a upravených paragrafů
visí ještě otazníky a až první realizovaná řízení ujasní
aplikaci všech nových pravidel. Zároveň čekáme na
vydání dalších doprovodných podzákonných norem,
přesto však do nového procesu skáčeme rovnýma
nohama a věříme, že budeme moci prostřednictvím
naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou
návrhu oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.
Navštívit nás můžete na ulici
Sokolovská 9, Nový Jičín, budova za
čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403,
Úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
(celý den jen pro objednané)
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
(bez nutnosti objednání)
Čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
(celý den jen pro objednané)
Marie Mayerhofferová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště
Nový Jičín a Frýdek - Místek
koordinátor osobní asistence/sociální pracovník

Mgr. Šárky Storzerové rodiče dětí stvrdili svým podpisem do pamětní knihy obce Jistebník přivítání nových
občánků a děti obdržely dárky, jako upomínku na tento
slavnostní den.

obec informuje

OBČANSKÁ
PORADNA
NOVÝ JIČÍN
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Slavnostního setkání jubilantů za 1. pololetí roku 2019
se z pozvaných 24 občanů zúčastnilo 9 jubilantů. Někteří
pozvaní občané se omluvili ze zdravotních nebo rodinný
důvodů. Starostka obce Mgr. Šárka Storzerová ve svém
projevu popřála našim spoluobčanům k jejich dožitým
životním jubileím a poděkovala za vykonanou práci.
Jubilanti se zapsali do pamětní knihy naší obce a po
přípitku na jejich zdraví obdrželi malý dárek. O zpestření
akce kulturním programem se zasloužili žáci naší základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Karoliny Gavendové a žáci základní umělecké školy pod vedením
paní učitelky Ing. Danuše Němcové.
Další tyto akce jsou naplánovány na pátek 22. listopadu
2019, kdy do svazku obce přivítáme nové občánky obce a
popřejeme občanům, kteří ve 2. polovině roku oslaví svá
jubilea.

NAŠI JUBILANTI

V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané, paní a pánové:
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Gabriel Krajník		
Bohumila Sroková
Václav Stareček 		
František Olbrich
Jiřina Matějová		
Josef Mácha		
Jarmila Štandlová
Mária Kaiserová		
Jaroslav Fárek		
Hana Němcová		

sport

TJ ISMM
JISTEBNÍK, Z. S.
„O POHÁR
STAROSTKY OBCE“
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75 let 			
75 let			
75 let			
70 let			
70 let			
70 let			
60 let			
60 let			
60 let			
60 let			

V sobotu 13. 7. 2019 proběhl již 19. ročník turnaje
v malé kopané „O pohár starostky obce“. Na perfektně
připravených hřištích se utkalo 17 družstev rozdělených
do 4 skupin. Z každé skupiny postoupily první dvě družstva
do bojů o pohár a družstva na 3. a 4. místě bojovala o cenu
útěchy.
Ve finále o pohár se utkaly týmy KLENBA Klimkovice
a H2O. V normální hrací době se nerozhodlo a následoval
penaltový rozstřel, ve kterém měl tým H2O pevnější nervy
a zvítězil. V souboji poražených semifinalistů vybojoval

Emilie Tomášková
Adolf Vlček		
Jiří Židek		
Vlastislav Babinec
Břetislav Lyčka		
Věra Dresslerová
Lenka Válková		
Jiří Kotek		
Radovan Šimčík		

85 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let

3. místo tým C.I.P. Ostrava, který porazil tým NH Ostrava.
Ve finále o cenu útěchy porazili CHACHAŘI „B“ tým
OMEZENCI.
Na závěr bych chtěl poděkovat OÚ Jistebník za zakoupení
pohárů, sošek a věcných darů pro nejlepší týmy a hráče.

1. místo H2O

3. místo C.I.P. Ostrava

JISTEBNÍK „MUŽI A“

Družstvo „MUŽI A“ začali sezónu 2019/2020 na domácím hřišti v neděli 11. 8. proti týmu ze Starého Města.
Po brankách L. Andryse, M. Paskera a P. Mohyly jsme zvítězili 3:0.
Představily se i nové posily: Jakub Šimko a Jan Mika Válek (přestup z Ostrava-Jih) a Dominik Šlampiak (FK Baník
Albrechtice). O týden později jsme odehráli další zápas v Jablunkově, kde jsme remizovali 3:3 (M. Vavroš, O. Ogoň,
J. Mika Válek).
Celková tabulka „MUŽI A“

1

Stonava		 2

2

0

0

8:2		 6

2

Petřvald n. M. 		 2

2

0

0

6:1		 6

3

Dobrá 			 2

2

0

0

6:2		 6

4

Baník Albrechtice

2

2

0

0

6:2		 6

5

Jistebník 		 2

1

1

0

6:3		 4

6

Dobratice 		 2

1

0

1

3:4		 3

7

Staré Město 		 2

1

0

1

2:3		 3

8

Smilovice 		 2

1

0

1

5:7		 3

9

Lučina 			 2

1

0

1

3:5		 3

10

Jablunkov 		 2

0

1

1

4:5		 1

11

Vratimov 		 2

0

0

2

2:4		 0

12

Libhošť 		 2

0

0

2

2:5		 0

13

Slavia Orlová 		 2

0

0

2

1:6		 0

14

Dolní Lutyně 		 2

0

0

2

1:6		 0

JISTEBNÍK „MUŽI B“

sport

Družstvo „muži B“ začali sezónu 2019/2020 v sobotu 10. 8. na hřišti v Lubojatech.
Jistebník zde vyhrál 3:1 (J. Rašek 2x, T. Vykydal).
O týden později se „B“ tým představil na domácím hřišti a s přehledem porazil Kujavy 5:0
(T. Wojcik 2x, O. Veselý, P. Pokluda, Jan Štandl).
24. 8. 2019 sehrálo naše jistebnické B mužstvo třetí zápas fotbalové IV. třídy na hřišti ve Vražném. Po bojovném
výkonu a nasazení všech hráčů jsme zvítězili 3:1.
Branky vstřelili: Tomáš Wojcik 2x a Petr Pokluda
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Horní řada zleva:
Ing. Josef Bučko - trenér, Jan Štandl, Michal Tyleček, Igor Motyčka, Tomáš Vykydal, Petr Nesvadba,
Jaromír Rašek, Petr Pokluda, Daniel Andrys, Tomáš Wojcik, Ing. Jiří Veselý – vedoucí družstva
Spodní řada zleva:
Ondřej Veselý, Miroslav Besta, Miroslav Mikula, Pavel Horňáček, Jiří Veselý ml., Martin Šajna, Daniel Sládeček - brankář
Ležící: Matěj Rada - brankář
Celková tabulka „MUŽI B“

Jistebník B		 2

2

0

0

8:1		 6

2

Bílov 			 2

2

0

0

16:3		 6

3

Ženklava 		 2

1

0

1

13:3		 4

4

Lubojaty 		 2

1

0

2

5:5		 4

5

Skotnice B 		 1

1

0

0

3:0		 3

6

Vražné 			 1

1

0

0

3:1		 3

7

Straník 		 2

1

0

1

7:6		 3

8

Žilina B 		 2

1

0

1

3:3		 3

9

Hladké Životice

2

1

0

1

3:5		 2

10

Nová Horka 		 2

1

0

1

4:8		 2

11

Kujavy 			 2

0

0

2

2:7		 1

12

Mořkov B 		 2

0

0

2

3:10		 0

13

Pustějov B 		 2

0

0

2

3:21		 0

sport

1

Daniel Andrys /vlevo

10

Tomáš Vykydal /vpravo

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Sezóna se rozběhne i družstvu starší přípravy (ročník 2009 a mladší), která bude hrát okresní soutěž sk. D.
Soupeři jim budou tyto týmy: Pustějov/ Hl. Životice, Kujavy, Petřvald a Velké Albrechtice.
Rozpis utkání:

29. 08. 2019		

17:00 		

Jistebník – Pustějov/ Hl. Životice

06. 09. 2019		

17:00		

Velké Albrechtice – Jistebník

11. 09. 2019		

17:00		

Jistebník – Kujavy

19. 09. 2019		

17:00		

Jistebník – Petřvald

27. 09. 2019		

17:00		

Kujavy – Jistebník

04. 10. 2019		

16:00		

Pustějov/Hl. Životice – Jistebník

10. 10. 2019		

16:00		

Jistebník - Velké Albrechtice

25. 10. 2019		

16:00		

Petřvald - Jistebník

XVI. SVĚTOVÁ
GYMNAESTRÁDA
DORBIRN

Od pondělí začala hromadná vystoupení na stadionu v
Bregenzu a pódiovek v halách v Dorbirnu. Zahajovací
ceremoniál musel být ale kvůli nepřízni počasí přeložen
z pondělí na středu. Česká asociace sportu pro všechny,
za kterou jsem cvičila, předvedla třikrát skladbu “Gymnastický sen“, tu už měli možnost shlédnout diváci na
Všesokolském Sletu v Praze v minulém roce. Celkem nás
tuto skladbu cvičilo 340 žen a mužů. Všemu předcházel
nácvik doma podle zadání, v Ostravě už s kolektivem
a poté celorepublikové secviky v Třeboni. Vše je náročné
na čas, samozřejmě i na finance, ale s láskou k pohybu
a dlouholetým přátelstvím dokážeme překonat všechny
překážky, nejen zdravotní, ale třeba i věkové.
Snídali jsme ve školách, obědy jsme měli v hale, kam
se vejde 3 400 strávníků. A ta atmosféra! Jednou jste
u stolu s malými kluky z Keni, tu zase s gymnasty z jižní
Ameriky, tu začne jeden tleskat a skandovat, přidá se

sport

Bylo nás celkem 18.032 cvičenců z 65 zemí a 5 kontinentů,
každá země nastupovala ve svém oficiálním oblečení,
s tabulí s názvem země a se svou státní vlajkou. Gymnaestrády mají vždy své logo a maskota.

Paní Anna Juřinová, účastnice XVI. Světové gymnaestrády 2019
v rakouském Dorbirnu

Milí Jistebničané,
dovolte mi, abych se s vámi podělila o zážitky prožité na
XVI. Světové gymnaestrádě, které jsem se zúčastnila
v době od 7. do 13. července t.r. v rakouském Dorbirnu.
Z Prahy (v sobotu 6. 7.) odjelo 20 autobusy 900 cvičenců
z ČOS, ČASPV a ČGF. Ubytováni jsme pokaždé ve školách,
spíme na vlastní matraci, ve spacáku na podlaze a vždy
a všude s maximální organizací všeho dění a respektováním daného řádu. Naše výprava byla umístěna do
malebného městečka Feldkirch v blízkosti Lichtenštejnského knížectví.
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sport

hned celá hala. V autobuse si vedle vás přisedne a mluví
na vás Japonečka malá a též obyvatelé Dorbirnu dávají
na každém kroku znát, že se jim to líbí - to doma prostě
nezažijete. Všude kolem se přátelí cvičenci různé barvy
pleti, věku či vyznání a nikomu nic z toho nečiní problém.
Tyto hry nejsou o soutěžení, jsou hlavně o radosti z pohybu a potkávání. Pokud nám volno zbylo, rádi jsme sledovali jiná vystoupení. Do svých skladeb zapojila Velká
Británie, Portugalsko a Rakousko mentálně postižené děti
a dospělé, cvičili s velkým nadšením a přesností, však také
byli odměněni bouřlivým potleskem ve stoje a slzami
dojetí v očích diváků. V halách jsme sledovali se zatajeným dechem cvičení gymnastů, třeba malé gymnastky
z Opavy byly neskutečně zdatné. Škoda jen, že nám nevybyl čas na sledování všech zúčastněných. Přesto i to málo,
co jsme mohli shlédnout, nás hladilo na duši.
Bylo to krásné, dokonalé, nezapomenutelné !!!!
Z okresu Nový Jičín jsme ve skladbě České asociace byli
dva cvičenci, jeden z Oder a já z Jistebníka. V organizačním výboru za Českou gymnastickou asociaci, která
zaštíťovala celou Českou republiku, nás jistil pan Josef
Bučko z Jistebníka.
V sobotu odpoledne proběhlo slavnostní ukončení s programem na fotbalovém stadionu v Dorbirnu. Společnou
skladbu předvedly i cvičenky Sokola z ČR a Slovenska.
Štafetový kolík pro pořádání další WG v roce 2023 byl
předán Holandsku. V neděli odjezd domů opět autobusy
a po dvanácti hodinách jsme dorazili do Ostravy.
Před čtyřmi lety jsme si v Helsinkách říkali, že pro letošní
gymnaestrádu získáme nové cvičence a třeba i z Jistebníka - n e p o d a ř i l o se. Podaří se to během čtyř let pro
Amsterodam v Holandsku?
Anna Juřinová
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A zdá se, že v naší rodině je na startu další stejně zapálený sportovní nadšenec!
V maďarském městě Györ proběhlo ve dnech 15.-18. srpna 2019 Mistrovství Evropy IAM v mažoretském sportu, kterého
se zúčastnila i Adélka Matějová (je v 7. třídě naší ZŠ) s kolektivem juniorek z TK Bílovec, kam už pár let dojíždí trénovat.
V tomto odvětví sportu pro mladé, kde se klade důraz na techniku pochodu, na držení těla a spolu s povinnými prvky
je neméně důležitá i choreografie, obhájila děvčata titul Mistryň Evropy z loňského roku v kategorii clasic baton junior
a dále ještě získala 2 stříbrné medaile za provedení sestav s vlajkami
A to přece úspěch je.
POHYBU ZDAR!

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

SRAZ
VELOCIPEDISTŮ
ČR 2019

kultura/ info

Poslední srpnovou sobotu velocipedisté z celé České
republiky na své tradiční vyjížďce zamířili do Jistebníku.
Akci pořádal Klub českých velocipedistů Hrabová za
podpory obce Jistebník a Galerijní ulice.
Velká skupina velocipedistů na historických kolech
projela obcí a na Návsi jistebnických zpěváčků ve stínu
mohutných kaštanů si vychutnali pohodu dobového pikniku. Atmosféru podtrhla swingová hudba Gangsters of
Swing Orchestra.
Nádherné rozloučení s létem.....
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GALERIJNÍ
ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK

JISTEBNÍK

Galerie u foťáka v letních měsících uspořádala ve spolupráci s pražskou Galerií La Femme pokračování výstavy
v rámci projektu Domácí úkoly -Hudba v obrazech.

M. Otto vedoucí tréningového střediska 1. juda klub
Baníku Ostrava se svými japonskými přáteli při návštěvě
Galerie u foťáka.

kultura/ info

Z vernisáže výstavy
XXVI. Domácího úkolu - Hudba v obrazech

JISTEBNÍK

Ne všechno jde podle představ. Mostek při vjezdu do Galerijní ulice ještě stále čeká na úpravy,

14 snad se nám to brzy podaří...

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

KNIHOVNICKÉ
OKÉNKO

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji paní starostce Šárce Storzerové, nové knihovnici
paní Prudilové a paní učitelce Ivě Součkové za pěkná slova o práci knihovny. Velmi si jich vážím.
Začala jsem s dobrovolným knihovnictvím brzy, ale
přerušila jsem starost o knihovnu na delší dobu pro
mateřské povinnosti. V tomto čase postupně o ni
pečovaly paní Anička Juřinová, paní Vlasta Krayzlová
a profesionální knihovnice paní Jana Hrozková, od které
jsem se učila a o všem novém radila.
Knihovna se za mého působení čtyřikrát stěhovala do
víceméně nevyhovujících prostor, až naposledy do tří
místností nad současným obecním úřadem v Jistebníku, které byly přímo pro knihovnu projektovány i se
sociálním zařízením. Dodnes vše plně vyhovuje nejen
k půjčování, ale i pro kulturní akce s větším počtem
návštěvníků.

září bude v režii paní Otiskové, která bude vzpomínat na
život v Jistebníku za II. sv.války.
Od 14. do 18. října by knihovnu měli po prázdninách
navštívit žáci prvního stupně základní školy TGM. Děti z
mateřských škol přijdou o týden dříve.
Ing. Eva Prudilová

Obec Jistebník knihovnu brzy přijala do své správy a velmi dobře se o ni stará. V té době jsem měla velmi zdatnou spolupracovnici paní Věru Pleskotovou.
Dále v knihovně pomáhali, především při kulturních akcích: Alena Myšková, Ladislav Majer, Lada Majerová, Jiřina
Matějová, Barbora Šidíková, Martin Šidík, Věrka Mariašová,
Jarmila Tylečková, Tereza Slánská…
Všem jmenovaným, i těm, jejichž jména jsem neuvedla,
a kteří byli knihovně nápomocni, velmi děkuji.
Nové paní knihovnici přeji mnoho spokojených čtenářů
všeho věku a ještě více vypůjčených knih, protože to je
pro knihovníka ta nejhezčí odměna.
S pozdravem Jana Majerová

kultura/ info

Za poslední 2 měsíce byly zakoupeny do Jistebnické
knihovny níže uvedené publikace pro dospělé:
Z české tvorby:
Alena Mornštajnová: Hana, Hotýlek, Tiché roky
Radka Třeštíková: Veselí, To prší moře
Patrik Hartl: Okamžiky štěstí
Ze světové literatury:
Stefan Ahnhem: Osmnáct pod nulou,
edice světový bestseller
Gilian Flynnová: Zmizelá, edice světový bestseller
Lars Kepler: Lazar – poslední díl bestsellerové krimi série
komisaře Joony Linny
Tim Weaver: Muž bez minulosti, triller
Jojo Moyesová: Sama sebou, pokračování bestsellerů
Než jsem tě poznala a Život po tobě
Mario Escobar: Osvětimská ukolébavka, román podle
skutečného příběhu
Jonas Jonasscon: Stojednaletý stařík který se vrátil, aby
zachránil svět, pokračování světového bestselleru Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
a tyto pro děti a mládež:
David Walliams: Dědečkův velký únik, humorná kniha se
smutným nádechem
Markus Zusak: Zlodějka knih, román s válečnou tématikou.
V září a říjnu vždy poslední čtvrtek v měsíci se budou
v knihovně scházet od 17.00 hodin seniorky na různých
tématicky zaměřených setkáních. První setkání v měsíci

KURZ
TANEČNÍCH
Kurz tanečních pro starší a pokročilé
Ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 19.30 hodin začnou v kulturním domě taneční pro všechny, kteří mají rádi pohyb a chtějí
se naučit či zdokonalit v jednotlivých tanečních krocích. Tanečním lektorem bude Ing. Milan Kysučan. Taneční kurz
bude tvořit celkem deset lekcí a bude zakončen malým společenským večírkem.
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JISTEBNICKÝ
GULÁŠFEST 2019

kultura/ info

V sobotu, 17. srpna, se na hřišti TJ ISMM Jistebník
uskutečnil již 4. ročník Jistebnického gulášfestu.
Letos se vaření guláše zúčastnilo 11 družstev, které
přibližně dvěma stovkám diváků a degustátorů připravily
nezapomenutelný gastronomický zážitek v podobě
rozmanitých druhů a chutí gulášů.
Z celkového vítězství se nakonec radovalo místní družstvo
Zajíců, jejichž guláš byl odbornou porotou vyhodnocen
jako nejlepší a právem se tak pro letošní rok mohou
pyšnit titulem nejlepších vařičů guláše. Organizátoři
tímto děkují jak všem soutěžícím, tak i divákům za účast
na této akci a těší se na další, již 5. ročník.
Za pořadatele, Libor Zegzulka
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inzerce

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ
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inzerce

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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KLIMKOVICKÝ
JARMARK
10:20
12:00
13:15
13:30
14:45

Cimbálová muzika Úsměv
Country kapela Zelená míza
Zdravice starosty města
Klaunská show pro děti
Pirátská show Jacka Sparrowa

15:50
17:10

Vladimír Hron
Michaela Nosková, Jan Kříž,
Michaela Gemrotová - „Svět duetů”
Davide Mattioli - nejznámější italské hity
Taneční zábava s kapelou EX FIRE

18:20
19:50

Výstava drobného zvířectva v Parku Petra Bezruče
Výstava Galerijní ulice v Kostele Nejsvětější Trojice

14. 9. 2019
V pátek 13. 9. 2019 Předjarmareční průvod kolotoče zdarma, pouliční kapela, ohňová show, .....

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech

inzerce

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

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS
20

• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

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

NABÍZÍ STAVEBNÍ
S
PRÁCE
C I PŘÍMÝ PRODEJ
O
J ZBOŽÍ
O

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

Tel. 739 631 259
Obklady a dlažby z keramiky i kamene Imitace kamenných
obkladů Koupelny a koupelnové vybavení Vestavěné
kuchyně vč. spotřebičů Rekonstrukce interiérů a exteriérů
Zámkové a velkoformátové dlažby Kamínkové koberce
Plovoucí podlahy a lina Fasády, ploty a jiné

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE
NA

Pomníky a jejich opravy
Sekání a opravy nápisů
Náhrobní doplňky

Telefonické objednávky:

tel. 603 362 940

Konzultace a příjem objednávek na hřbitově:

tel. 604 591 771

www.kamenstav.cz
Bravantice 78

kamenstav@seznam.cz
(350 m od Motobaru Bravantice)

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

inzerce

JISTEBNICKÁ
KNIHOVNA

Měříme i ve Vaší obci

728 886 874
Ing. Lukáš Vrubel
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ČIPOVÁNÍ
PSŮ

inzerce/ info

Od 1. 1. 2020 díky novele veterinárního zákona je chovatel povinen mít každého svého psa výjma těch s čitelným
tetováním, které proběhlo dříve než 3. 7. 2011, načipovaného. Štěňata musí být načipována nejpozději do věku 6
měsíců od narození. Kód čipu musí být uveden v průkaze psa, pokud tak nebude učiněno, pak očkování na vzteklinu
nebude platné. Registrace čipu na internetových stránkách není povinná ani pro majitele ani pro veterinární lékaře.
V případě kontroly příslušných orgánů majiteli, který dle zákona nebude mít označeného psa hrozí pokuta.
Co se týče samotného čipování jedná se o snadný úkon, který se provádí za plného vědomí zvířete. Čip se pomocí
injekční jehly vpraví do podkoží zvířete. Velikost čipu je různá cca 1,4x8 mm - 2,12x12 mm. Stejně jako velikost, je
různá také cena čipů a čipování, která se nejčastěji pohybuje mezi 400-1500 Kč, ale může být stanovena každým
veterinárním lékařem individuálně.
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PŘED KAŽDÝM VEČERNÍM PROGRAMEM PROMÍTÁME 15MINUTOVÝ PROPAGAČNÍ FILM O KLIMKOVICÍCH
Středa 4. září v 18.00

HODINÁŘŮV UČEŇ

Nová ﬁlmová pohádka o lásce, kterou ani čas nezastaví. Výpravná podívaná pro celou
rodinu se pyšní výraznými kostýmy a vznikala na mnoha místech Česka.
Hrají Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková, Michal Balcar, aj.
ČR ,Slovensko, 105 minut, vstupné 120,Středa 11. září v 18.00

PŘES PRSTY

Nová komedie Petra Kolečka o lásce pod volejbalovou sí a hlavně o tom, že člověk sice
udělá hodně chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová šance. Hrají Petra
Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Zdena
Hadrbolcová, Marek Taclík, Igor Chmela, aj. Sportovní.
ČR, 105 minut, nevhodné pro dě do 12 let, vstupné 130,-

Pondělí 16. září v 17.00

ANGRY BIRDS VE FILMU 2

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve sporu v animovaném
komediálním snímku. Rodinný, dobrodružný.
USA, 100 minut, české znění, vstupné 120,- dě 100,Středa 18. září v 18:00

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Nejnovější počin Quen na Tarrann na dal poprvé dohromady dvě hollywoodské
megastar Brada Pita a Leonarda DiCapria v příběhu, který se odehrává koncem 60 let
v Los Angeles v době, kdy řádila sekta Charlese Mansona.
USA, doporučená přístupnost od l5 let, 165 minut, vstupné 100,-

Neděle 22. září v 18:00

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu, lože
a účtu ? To se dozvíte v této roman cky korektní komedii s Markem Vašutem v hl. roli.
Dále hrají Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová, Berenika Kohoutová, aj.
ČR, doporučená přístupnost od 12 let, 100 minut, vstupné: 130,-

FILM PRO NÁROČNÉHO DIVÁKA
Neděle 29. září v 18:00

JIŘÍ SUCHÝ - LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT

inzerce

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, básník, textař, skladatel, spisovatel, ﬁlmař,
graﬁk, výtvarník nebo divadelní režisér. A především legenda české kultury, která ovlivnila
několik generací. To byl Jiří Suchý o jehož životní cestě, natočila ﬁlm Olga Sommerová.
ČR, 105 minut, vstupné 120,-

Připravujeme na říjen:
NÁRODNÍ TŘÍDA, PSÍ KUSY, OVEČKA SHAUN VE FILMU FARMAGEDDON, POSLEDNÍ ARISTOKRATKA

kis.mesto-klimkovice.cz

e-mail: kino.klimkovice@seznam.cz

tel: 556 420 036

Dělnická 362, Klimkovice

Facebook: Panorama Klimkovice

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

JISTEBNICKÝvýstava
zpravodaj
obrazů září/ říjen 2019

HUDBA V OBRAZECH
od 8.9.-20. 9. 2019

kostel Nejsvětější Trojice v Klimkovicích
Galerie u foťáka ve spolupráci
s pražskou Galerií La Femme
pořádá výstavu

XXVI. Domácího úkolu

Vernisáž 15. 9. 2019 v 16:00

Výběr nejen z filmové a populární hudby zahraje

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH JISTEBNÍK
Josef Achrer, Rudolf Brančovský,
Roman Brichcín, Juraj Čutek, Bohumil Eliáš ml.,
Milan Chabera, Miroslav Jiránek, Boris Jirků,
Richard Kočí, Jan Lipina, Alena Lipinová,
Josef Mžyk, Marian Pauch, Viktoria Ban,
Daniel Filip, Marián Komáček, Mirka Mádrová,
Miroslav Malina, Kateřina Mášová,
Karel Sládek, Josef Velčovský, František Zálešák,
František Hodonský, Igor Piačka

galerijniulice.cz

NÍK
JISTEB

5.SYMPOZIUM VÝTVARNÍKŮ
NÍK
JISTEB

Galerijní ulice srdečně zve na výstavu obrazů

malířské
od 19. 10.-24. 11. 2019
Vernisáž 19. 10. 2019 v 17:00

v Galerii u foťáka, Jistebník 145
Jakub
Juraj
Bohumil
Boris
Jan
Alena
Peter
Zdeněk
Pavel
Miroslav

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

galerijniulice.cz

B. Eliáš ml.
24

Jistebník 145, 742 82 Jistebník
tel: 605 445 212, galerijniulice@email.cz

ELIÁŠ

BOHUMIL

10. 09. 2019
16. 10. 2019

ml.

Vernisáž 10. 9. 2019 v 17:30 v Galerii u foťáka, Jistebník

sochař
malíř
sklář

Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného vrstveného skla se nejčastěji zaměřují na architektonicky poja
pojaté konstrukce liniových struktur a pevných tvarů. V uzavřených tvarech vytváří chvějivé subtilní kompozice. Zkušenosti z oblasti volné figurální tvorby v sádře a bronzu a sochařské vnímání forem se uplatňují
v plastikách z taveného skla. Jejich podoba má kořeny v sochařsky znovuobjevovaných skutečnostech.
K osobitému stylovému purismu či strohé přísnosti výrazu skla má blízko autorova malířská tvorba. Plochu obrazu často člení geometrickými útvary, vycházejícími z torzálních fragmentů nejrůznějších reálií.
Svá díla vystavuje po celém světě.
Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 80 Jistebník, tel: +420 602 578 087, galerijniulice@email.cz, galerijniulice.cz

JISTEBNÍK

se baví

8. září		

Výstava Hudba v obrazech/ Klimkovice kostel Nejsvětější Trojice

10. září		

Galerie u foťáka/vernisáž výstavy B. Eliáše ml. v 17:30

14. září		

Memoriál Josefa Konečného/ hřiště TJ Jistebník

15. září		

Dechový orchestr mladých/ 16:00 Klimkovice kostel Nejsvětější Trojice

od 19. září 		

Taneční pro stařší a pokročilé/ KD

26. září		

Klub 70+/ setkání v Jistebnické knihovně/

31. října 		

Klub 70+

19. října		

Galerie u foťáka/vernisáž výstavy 5. sympozia vátvarníků 17:00

8. listopadu		
16. listopadu		
17. listopadu		
23. listopadu		
29. listopadu		
1. prosince		
7. prosince 		
21. prosince
26. prosince		
28. prosince		

Výlov rybníka Bezruč
Svatomartinský koncert/ KD
Výlov na Galerijním rybníku
Vítání občánků + jubilanti
Rozsvícení vánočního stromku + Mikulášská zábava/ KD
Miroslav Táborský v roli Einsteina - Relativita/ KD
Zdobení vánočního stromku/ Galerijní ulice
Komentovaná vycházka jistebnickou přírodou/(OÚ)
Štěpánský turnaj v ping-pongu/ tělocvična ZŠ TGM
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 listopad-prosinec je 19. 10. 2019
Tisk: Tiskservis Ostrava
Grafika: A. Lipinová
Ilustrace: Václav Šipoš
Foto: J. Lipina, J. Lipina ml., Z. Dunko, archiv ZŠ TGM

