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JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

SLOVO
STAROSTKY
OBCE
V sobotu 22. 6. 2019 proběhl na hřišti TJ ISMM den obce.
Chtěla bych poděkovat zejména všem firmám a spolkům, které se této akce
zhostily velice dobře a připravily našim občanům i návštěvníkům velice
příjemnou atmosféru.
Děkujeme učitelkám MŠ a ZŠ stejně tak p. Monice Littnerové za připravená
vystoupení. Jednotlivým spolkům a firmám za jejich prezentace a aktivity
pro děti. Pochvalu zaslouží: myslivci, hasiči, sportovci, chovatelé, rybáři,
hokejisté a Galerijní ulice, umělecký spolek.
Firmy: Stolařství J. Galia, firma Essens manželé Krutilovi, Restaurátorství
P. Storzer, Westech CZ Ing. M. Adamčík, Hudební nástroje J. a L. Mariašovi,
Veterinární ordinace MVDr. B. Storzerová, Jihops J. Holuša a stavební firma
P. Myška, AV Klimatizace A. Vlček, Večerka J. a A. 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, firmě ISMM
děkujeme za prezentaci a úhradu nafukovací skluzavky.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka

Na slavnostním ukončení školního roku 2018/2019 byli oceněni starostkou obce dva žáci 9. ročníku a to Josef Kovalčík,
který získal věcný dar za výborný prospěch a vzornou přípravu na vyučování v průběhu školní docházky a David Rašek
za reprezentaci školy na veřejnosti a výborný prospěch.
Absolventům základní školy přejeme šťastné vykročení do života a splnění všech přání a tužeb.

Přeji Vám zejména pevné zdraví a pohodu na zaslouženém
odpočinku. Děkujeme.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka

obec informuje

PODĚKOVÁNÍ

Po neuvěřitelných 53 letech končí k 30. 6. 2019 na pozici
knihovnice paní Jana Majerová.
Za dobu jejího vedení doznala naše knihovna řady změn
představující změnu umístění knihovny, náplň práce
knihovnice stejně tak vybavení a přístup paní Majerové,
kterou známe zejména jako paní učitelku a také člověka,
který stál u zrodu celé řady kulturních akcí. Paní Majerová
organizovala pro naše žáky besedy spojené s prohlídkou
knihovny a poutavým způsobem získávala z řad dětí
aktivní čtenáře.
Se svou dcerou Ladou a manželem pak připravovala
každoroční slavnostní pasování žáků 1. ročníku na čtenáře.
Rodiče menších dětí se pak těšili na Kašpárkovo čtení,
které bylo spojeno s loutkovým divadlem a tvořivými
dílnami. Paní Majerová byla dětem i osobou velmi blízkou,
dokázala dětem poradit s výběrem vhodných knih pro
četbu, ale také s jejich problémy a starostmi.
Paní Majerová, odvedla jste kus záslužné práce pro naše
děti i spoluobčany a rozvoj kultury čtení.
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JISTEBNICKÁ
KNIHOVNA
INFORMUJE

Po více než 50 ti letech odchází k 30. 6. 2019 paní knihovnice
Jana Majerová do knihovnického důchodu. Její laskavost,
obětavost a nadšení pro knihovnictví nemá šanci již nikdo
překonat.
Z celého srdce paní Janě Majerové děkuji za úvod a předání
celoživotních zkušeností při přebírání knihovny.
Od 1. 7. dojde ke změně provozních hodin v obecní knihovně
pondělí
od 16.00 - 19.00 hodin (Zůstává nezměněno.)
čtvrtek
od 16.00 – 19.00 hodin (Změněno z pátku na čtvrtek.)

OCHRANA
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

16. ROČNÍK
FESTIVALU POODŘÍ
FRANTIŠKA LÝSKA

obec informuje

10. ročník pochodu krajem Jistebnických zpěváčků,
sobota 4. 5. 2019
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Doprovodná akce festivalu Poodří Františka Lýska se
letos vydařila, přestože meteorologové hlásili deštivo a
chladno. Ani nekráplo a bylo docela slušně. Při pochodu,
či jízdě na kole jsme chlad ani nezaznamenali. Procházkou
mezi jistebnickými rybníky a od polaneckého mostu
přes Odru po cyklistické stezce ke Staré Bělé se šlo
perfektně. Příjemné posezení v Restauraci U Matěje a
po občerstvení pak zpáteční cesta mezi rozkvetlými
kopretinami, pampeliškami, bílými kvítky medvědího
česneku, koberci rozrazilu i nad našimi hlavami
kroužícími dravci i ptáčci zpěváčci se ukázali, a všude
přítomná svěží zeleň stromů a keřů byla pěknou kulisou.
Příroda toužící po teplých slunečních paprscích nám
zpestřovala celý zážitek z pobytu v rodném kraji, kraji
Františka Lýska, který se před 115 lety narodil v prvních
májových dnech v Proskovicích, v prosté rodině, kde se

Dne 15. 8. 2019 bude knihovna uzavřena z důvodu
nepřítomnosti knihovnice.
Vzhledem k tomu, že bydlím naproti Obecního úřadu, je
možné v naléhavých případech využít mých služeb po
předchozí domluvě na tel. čísle 603 883 071.
Ing. Eva Prudilová, nová knihovnice

se také výsadba ovocných stromů, obzvláště pak starých
krajových odrůd jabloní, 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 Vám byl doručen do poštovních schránek.
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.
Děkujeme!

zpívávalo při práci a hrálo se na housle. Tak dostal do vínku
lásku k hudbě a tu zaséval do svých žáků. V blízké obci
Jistebníku, v té době na 90% německé obci /Stiebnick/,
ale v české škole, která se v roce 1929 - 30 budovala,
začal František Lýsek učit a tvořit první dětský pěvecký
sbor s názvem Jistebničtí zpěváčci /JZ/ v rámci celé
Československé republiky, který dokázal zpívat vícehlasé
písně. V té době to byla hudební vlaštovka, která dala
podnět vzniku dalším dětským sborům při školách v naší
republice v rámci zájmového kroužku.
Pobytem v milovaném kraji Františka Lýska a všech dětízpěváčků ze sboru Jistebničtí zpěváčci, kteří pocházeli
z vesniček tohoto kraje Poodří, jsme všem dali největší
hold. Vždyť v tomto kalendářním roce slavíme 90 let
od založení tohoto sboru/ 1929-1938/. I v 21. století se
chceme zasloužit o to, aby lidové písně a tance našeho
kraje žily a měly své místo mezi námi stále.
Proskovičtí slavnostně zahájili festival Poodří Františka
Lýska 26. a 27. dubna 2019. Jistebničtí 25. května 2019.
Staroveští 7.- 8. a 14. června 2019.
Děkuji pravidelným účastníkům pochodu za jejich účast.
Jsou to paní Eliška Vlčková /78/ nejstarší z Jistebníku, Věrka

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ
Závidčáková, ze Staré Vsi n.O., Milan Sýkora, jemu děkuji
za pravidelnou fotodokumentaci všech festivalových akcí.
Těším se s nimi i dalšími napřesrok.
Mgr. Jiřina Matějová

16. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska
Sobota 25. května 2019 odpoledne
Náves Jistebnických zpěváčků a KD v naší obci

Foto: J. Lipina ml.

zemi, Jen pro ten dnešní den, Bosa nova…až po Sladké
mámení , či Větře větříčků, zazněly v jejich podání svěže
a moderně. Sklidili veliké ovace. Pěvecký sbor města
Klimkovice, který diriguje paní Miroslava Halatová, je na
našich koncertech známý profesionalitou, kvalitou výběru
skladeb i pěveckou úrovní smíšeného sboru. Klavírní
doprovod obstarala Ivana Neuwirthová, sólově zazpívala
Radka Poštulková. I tento soubor nezklamal a byl
odměněn velkým potleskem. Následovala přestávka. Tuto
dobu návštěvníci mohli trávit prohlížením výstav. Jednak
archivní výstava o Františku Lýskovi a jeho slavných
zpěváčcích, ze života našeho festivalu i 10. ročníku
pochodu krajem Jistebnických zpěváčků ve fotografických
dokumentech. Velmi zdařilá výstava žákovských prací
Malované písničky ze ZŠ TGM Jistebník zaujala a
přesvědčila, že se s dětmi pracuje na vysoké výtvarné
úrovni a žákům se velmi daří. Jejich výtvory jsou skvělé.

obec informuje

Celý týden pršelo, bylo chladno a zdálo se, že se teplé
počasí vybouřilo v měsíci březnu a že připravený
festivalový program se nedodrží.
Totiž slavnostní úvod, který měla obstarat Jistebnická 13
na jistebnické návsi, se nebude moci uskutečnit. Ovšem
už páteční počasí a meteorologické předpovědi dávaly
naději, že vše půjde, jak jsme si naplánovali. Kolem 13.
hodiny se parkoviště u kulturního domu začalo naplňovat
parkujícími autobusy i osobními auty návštěvníků.
Zúčastněné soubory si chtěly udělat poslední generálku
a postupně se vystřídaly na jevišti. Čisté hlásky zpěvaček
s muzikanty zaplnily prostor před bustou Františka Lýska
a sousoším Jistebnických zpěváčků brzy po čtrnácté
hodině.
Posluchači mohou zasednout na připravené lavičky
a zaposlouchat se do slov konferenciérky, paní Karin
Schestágové a starostky naší obce paní Šárky Strorzerové/
obě Mgr./ Ze slov konferenciérky se dozvídáme o tom, že
letošní festivalový ročník je již 16. v pořadí a je výjimečný
tím, že si připomeneme 115 let od narození zakladatele
a sbormistra Jistebnických zpěváčků /JZ/ pana Františka
Lýska /FL/ a zároveň 90 let od založení dětského
pěveckého sboru JZ v roce 1929. Vítáme se se zástupci
obce Proskovice - rodiště FL, Staré Vsi nad Ondřejnicíobce s lidovou tradicí Lašska. Skoro současně se objevují
dvě kytičky květů u busty FL a to od sbormistrova syna
pana Lumíra Lýska, který zastupuje rodinu Lýskových
a každoročně se festivalových akcí zúčastňuje, přijížděl
z Bratislavy, nyní z Olomouce. Jeho starší sestra Květuše
Lepilová, docentka několika fakult a hlavní organizátorka
tohoto festivalu, se již poslední léta pro nemoc
nezúčastňuje. Posíláme mnoho pozdravů a přání hodně
zdraví do dalších let. Druhá kytička je od festivalové rady. U
sochařských prací pana Miroslava Rybičky/ akademického
sochaře/ se soustřeďují dětští účinkující ze souboru
Hlubinka v lašských krojích a Jižánek, současný pěvecký
sbor z Ostravy -Jihu. Po zpěvu lidové písně sice odcházejí
do kulturního domu/KD/, ale jen proto, aby se připravili
na svá vystoupení na jevišti. Do 15. hodiny se mohou
posluchači a diváci věnovat poslechu Jistebnické 13 a
jejich zpěvačkám. Bylo milé setkání hudebníků s Ondrou
Lövym, zpěvákem amatérem. Melodie byly tak příjemné,
že probudily i páry k tanci. Brzy na to pokračuje koncert
na jevišti /KD/. Po proslovu konferenciérky jako první v
programu nastupuje Dětský folklorní soubor Hlubinka
pod vedením známé ostravské osobnosti paní Kateřiny
Macečkové. Mohli jsme si připomenout lidové tance a
zvyky doby dřívější. Jako druhý v programu vystupuje
Smíšený pěvecký soubor Háj ve Slezsku pod vedením
Adély Malecové. Soubor všem vyrazil dech, jelikož na
pohled se nám jevil jako soubor mnoholetých, o to bylo
překvapení větší. Skladby jako: Pětatřicátníci, Nebe na
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Jako doklad jsou ohlasy návštěvníků v podpisovém archu.
Co si nemůžeme odškrtnout z plánovaného programu, je:
Prezentace výtvarných prací ze sympozia Galerijní ulice.
Bohužel, pro nedostatek výstavních panelů se prezentace
nemohla uskutečnit. Věříme, že při vitalitě nového vedení
obce to v příštích letech nebude problém. Po přestávce
nás čekal program dvou souborů, Dětský pěvecký sbor
Ko-ko a Sborové studio Jižánek Ostrava- Jih, jako jedno
číslo. Děti již dnes, v sobotu, zazpívaly na Dnu otevřených
dveří firmy ISMM v pravé poledne a předvedou se i v
našem programu. Jejich písně od lidové až po současnou
píseň skvělými čistými hlásky bylo pohlazením na duši.
Jedna z nich je předvedena jako herecká s pěveckým
intermezzem. Vše probíhá pod nenásilným vedením
pana Zdeňka Ševčíka a dirigentky, zároveň korepetitorky
na klavír, Lenky Velikovské. Jako vždy originální a milé
vystoupení. Posledním číslem festivalového programu
byl malý dechový soubor Galička z Veřovic, pod vedením
Martina Ručky. Poprvé nás soubor samých mužů překvapil
hrou na dechové nástroje i pěvecké sólové zpěvy. Jsme
rádi, že přijali pozvání na festival a rozšířili tak hudebnost
a originalitu festivalových čísel.
Konferenciérka nemohla na závěr zapomenout poděkovat
všem, kteří již po šestnácté pomáhají uskutečnit festival
lidových písní, tanců a sborů. Festival se koná s finanční
podporou Moravskoslezského kraje a pořádající obcí
Jistebník, Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a sponzorů:
Vítkovické slévárny, Unipol, Betochem, Pekařství Šeděnka,
Dev Company, NV-PRO PO, Chov ryb Jistebník, ISMM,
Jistebnická stavební, Restaurace na Obci, Řeznictví Patrik,
Hudební nástroje Mariaš, Zámečnictví Mariaš, Klimatizace
Vlček. Mediální partneři byli Český rozhlas, Rádio Proglas
a Poodří.
Děkujeme všem za laskavou podporu. Festival Poodří
Františka Lýska posouvá hudebnost našeho kraje dál do
budoucnosti.
Festival ještě úplně nekončí. Pokračuje v obci Stará Ves
nad Ondřejnicí v pátek a v sobotu 7., 8., a v pátek 14.

června 2019. Pořadatelé srdečně zvou širokou veřejnost
na tyto akce. Budou se těšit na posluchačskou přízeň.
Děkujeme členům festivalové rady za aktivní práci pro
uskutečnění 16. ročníku festivalu Poodří Františka Lýska.
Přejeme všem mnoho sil a zdravím do dalšího 17. ročníku.
Mgr. Jiřina Matějová

UPOZORNĚNÍ OÚ

Pro všechny rodiče dětí navštěvující ZŠ TGM Jistebník.
Od 1. září 2019 začíná výuka v ZŠ TGM od 8:05 hodin.

obec informuje

Vážení občané,
připomínáme, že 19. 9. 2019 začne kurz tanečních pro starší a pokročilé.
Vždy ve čtvrtek od 19. 30 hodin v kulturním domě v Jistebníku.

Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 725 432 937.

Vážení občané,
nastává období dovolených a prázdnin, kdy pobýváme delší dobu na našich zahradách. Buďte proto ohleduplní ke
svým sousedům a sekejte trávu jen v pracovní dny. Dny pracovního klidu využijte k relaxaci.
V průběhu letních prázdnin budou probíhat úklidové práce v okolí bývalého hnojiště, kde budou nainstalovány
fotopasti. Není možné stále zatěžovat naši přírodu komunálním odpadem, který patří do popelnic.
Upozornění pro majitele psů.
V posledních dnech se setkáváme se stále větším počtem volně pobíhajících psů, kteří působí trauma zejména starším
lidem na procházkách.
Žádáme Vás tímto, abyste si je zabezpečili.
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POMÁHAT
A CHRÁNIT
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence
V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili
pohodově a naplno, a to bez zbytečných starostí a času
stráveného na policii nebo v těch horších případech
dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám chceme
připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas
volna užili opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou
nastat chvíle, kdy musí doma zůstat samy, bez dozoru
dospělých. Pro děti je to velký krok k samostatnosti, který
však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit mnoho
různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a
v případě, že nastanou, tak by je měly umět správně řešit.
Proto připomeňte dětem základní pravidla bezpečnosti,
že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se s nimi nebo si od
nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim
nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by
děti neměly manipulovat s ohněm a s ostrými předměty.
Připomeňte dětem, jak se mají chovat při sportovních
aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby nepřišly
zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici
mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když
půjde například ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem
nepřetržitě v kontaktu a mít informace s kým a kde se
momentálně nachází. V mobilním telefonu by dítě mělo
mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu
a hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít
problém si na tyto čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají
veřejné sociální sítě, měly by vědět, že při komunikaci na
sociálních sítích musí být ostražité a například informaci,
že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat.

je dispozici ve všech knihovnách v Moravskoslezském
kraji. Více k projektu zde: https://www.policie.cz/clanek/
policejni-pohadky-policejni-pohadky-o-projektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak
stresovým situacím a přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna
okna, vypnuli spotřebiče a řádně uzamkli vstupní dveře.
Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety, závěsy apod.,
aby domácnost nepůsobila opuštěně. Je dobré ze zahrady
a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo jiné
předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu
a pohodě přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu
domova příbuznými nebo dobrým sousedem a zároveň je
požádejte o vybírání poštovní schránky. Můžete si pořídit
elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí
světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před
cizími lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte
to na linku 158 a do příjezdu policie s ničím nemanipulujte.
Obecně doporučujeme mít vyfotografované cenné věci,
sepsaná výrobní čísla cenných předmětů apod. Tyto
informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní
vaše jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami
a podobně, nenechávejte v zaparkovaném automobilu
žádné cennosti nebo osobní doklady. Při odchodu svůj
automobil řádně uzamkněte a nenechávejte otevřená
žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na
viditelná místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy,
žádné cenné věci jako např. notebook, mobilní telefony,
fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž odložení
peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo
v zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své
věci neustále pod kontrolou nebo uschovány u sebe.
Buďte ostražití při vybírání hotovosti z bankomatu. Zloději
si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému
strávení vašich volných dnů při prázdninách a dovolených.
por. Mgr. Petr Směták, komisař

Ms kraj – Bezpečné koupání a návštěvy festivalů
Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela
koupaliště a i počasí na začátku měsíce vybízí k návštěvě
vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny u vody užili a to
nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na
několik preventivních zásad a nepodceňovat případná
rizika, a to nejen ze zdravotního hlediska, ale také
z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž
nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě,
odpočinku a klidu. Jsou mezi námi také ti, kteří zneužívají
důvěry a neopatrnosti ostatních.

Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné
věci. Jestliže je s sebou máte, tak je nenechávejte na
dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních schránek,
které jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také
případně požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti
pohlídal. Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí
a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte neznalost vodní
plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž může
stát osudným i dospělému. Pokud budete využívat
k plavbám na vodě různé čluny, vory a loďky, tak na nich
plujte pouze s plovací vestou.

obec informuje

Další informace o bezpečném chování se děti mohou
dozvědět např. z knižní publikace Policejní pohádky, která
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Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé
České republice probíhají a budou probíhat různé kulturní
a společenské akce, na kterých se zdržuje velké množství
lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit, by
měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den na
takovém festivalu, kulturní akci, dnech obcí a měst, může
mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku,
hlídat si peněženky, zavazadla. Není vhodné si své věci
kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru. Dávat pozor na
peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu
či akci u sebe, je nutné i v době sledování hudebních
vystoupení a pohybu v davu lidí. Noste kabelky těsně u
těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na břiše, pokud
nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na
paměti, že řidiči nesmí usednout za volant pod vlivem

obec informuje

DOMÁCÍ
KOMPOSTÉRY
ZDARMA
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Obec Jistebník usiluje o zavedení kvalitního systému
nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň
umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody
i Vás občanů samotných, proto se rozhodla podat žádost
o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude
podána v rámci výzvy Operačního programu životního
prostředí.
Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových
kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství
biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do
popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu
minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec.
Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány
s občany smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5ti let. Poté
kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení
kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit
pomocí ankety, jaký bude o kompostéry zájem. K tomu
slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny,
kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas
odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější
požadavky nebude možné uspokojit.
Cílem projektu je:
snížit náklady na sběr a svoz komunálního odpadu na
skládku (až 60% komunálního odpadu z domácností
tvoří biologicky rozložitelný odpad, který je možné
kompostovat)
start separace biologického odpadu v rodinných domech
(legislativní povinnost separovat biologický odpad – rok
2015)
chránit životní prostředí v obci - podpora ekologických
řešení, které jsou ekonomicky výhodné.
Co je to kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází

alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné zdůraznit,
že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat
alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom
nenechávali viditelně odložené věci ve vozidlech,
kterými návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních,
společenských akcí, festivalů, na místo přijedou. Pokud
budou návštěvníci v lokalitě festivalů stanovat, tak
dodáváme, že není vhodné nechávat si při opuštění
stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům
festivalu radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním
řádem, ve kterém je zakotveno, které předměty nesmí mít
u sebe při vstupu do areálu, kde se festival koná.
Doufáme, že těchto několik základních rad přispěje
k příjemnému, ničím nekomplikovanému prožití volných
dnů, prázdnin a zasloužených dovolených.
por. Bc. Pavla Jiroušková

k proměně biologických odpadů působením
mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové látky. Zralý
kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na
zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
Kompostér
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru
můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost,
protože významně urychluje proměnu bioodpadu.
Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
Suroviny vhodné do kompostu:
zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky,
listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny,
kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky
jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat
(kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat
(omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel
z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z
přírodních tkanin.
Suroviny nevhodné do kompostu:
Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný
papír, pleny, olej a odpady nerostlinného původu.
Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak
správně kompostovat - ZDARMA.
PŘILOŽENÝ DOTAZNÍK - V PŘÍPADĚ ZÁJMU
VYPLŇTE A ODEVZDEJTE NEJPOZDĚJI DO 30. 8. 2019
NA OÚ V JISTEBNÍKU
Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku.

MOBILNÍ HOSPIC
STROM ŽIVOTA

DOTACE
DEŠŤOVKA

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního
prostředí ČR vyhlásili dotační program „Dešťovka“,
který má podporovat vlastníky a stavebníky rodinných
a bytových domů k efektivnímu hospodaření s vodou
a snížit množství odebírané pitné vody z povrchových a
podzemních zdrojů.
Aktuálně je otevřena 2. dotační výzva - Dešťovka II s
alokací 340 miliónů korun. Podporovány jsou 3 oblasti:
Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady
Dotace činí až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně
50% způsobilých výdajů.
Je určena pro stávající domy. Rozvod srážkové vody nesmí
být přímo propojen s rozvodem pitné vody.
Akumulace srážkové vody pro splachování WC a
zálivku zahrady
Dotace činí až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně

obec Jistebník nám na provoz našeho Hospice poskytla
dar ve výši 5.000,-. Velmi si toho vážíme a děkujeme.
Vidíme, že naše práce má smysl a vidíme to u našich
pacientů i klientů a jejich blízkých, kteří nám děkují, že na
to nejsou sami. Tuto vděčnost přenášíme alespoň touto
formou. Děkujeme.
Závěrem Vás chceme k nám pozvat - pokud půjdete
někdy po Kostelní ulici v Novém Jičíně, nebojte se za námi
zastavit, rádi Vás našim hospicovým centrem provedeme
nebo můžete něco nakoupit v našem malebném
obchůdku, kterému říkáme Srdcovka.
V případě, že potřebujete pomoci, nebojte se na nás
obrátit na níže uvedené kontakty:
Potřebujete hospicové služby?
Volejte paní Janu Wasilovou, 553 038 016 nebo pište na
e-mail wasilova@zivotastrom.cz
Potřebujete odlehčovací služby?
Volejte paní Anetu Badžgoňovou, 604 144 504 nebo pište
odlehcovaci@zivotastrom.cz
Potřebujete poradenské služby?
Volejte paní Marii Dorazilovou, 734 571 194 nebo pište
dorazilova@zivotastrom.cz
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Korespondenční adresa a provozovna: Kostelní 71/37,
Nový Jičín 74101, IČ: 03632661, tel: +420 553 038 016,
Email: info@zivotastrom.cz, www.zivotastrom.cz

50 % způsobilých výdajů.
Je určena pro stávající domy a novostavby. Rozvod
srážkové vody nesmí být přímo propojen s rozvodem
pitné vody.
Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím
srážkové vody
Dotace činí až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové
vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové
vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou
přípravu, maximálně 50% způsobilých výdajů.
Je určena pro stávající domy i novostavby. Rozvod
srážkové ani přečištěné odpadní vody nesmí být přímo
propojen s rozvodem pitné vody.
Více informací na webu www.dotacedestovka.cz.

obec informuje

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám představit Mobilní hospic Strom
života (dále jen Hospic), který sídlí v Novém Jičíně. Našim
heslem je: „ŽÍT DOBŘE, ZNAMENÁ NEŽÍT JEN PRO SEBE“.
Hospic funguje od května 2015 a poskytuje komplexní
služby, což znamená služby zdravotní i sociální. Náš tým,
kterému odborně říkáme multidisciplinární, se skládá
z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků,
psychoterapeutů, pastoračních pracovníků, odlehčovacích
asistentů (pracovníků v sociálních službách), dobrovolníků
apod., a toto všechno zprostředkováváme našim klientům
a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. Tam, kde se
cítí bezpečně, dobře, pohodlně. Staráme se, aby byl pro
tyto pacienty závěr jejich života co možná nejkvalitnější,
aby netrpěli fyzicky ani psychicky. Léčíme bolest a další
symptomy spojené s nemocí, nikoli nemoc jako takovou.
Všichni naši pacienti jsou nevyléčitelně nemocní, většina
z nich onkologicky. Byly u nich již vyčerpány všechny
možnosti kurativní léčby a další možná léčba pro ně již
neexistuje. My umožnujeme těmto lidem všech věkových
kategorií (včetně dětí) důstojně a kvalitně prožít závěr
svého života. Působnost těchto našich služeb je ve všech
Moravských krajích. V rámci sociálních služeb nabízíme
odlehčovací služby (terénní forma) a odborné sociální
poradenství (terénní i ambulantní forma). Obě služby jsou
samozřejmě registrovány. Zmínili jsme, že nepomáháme
jen pacientům/klientům, ale i jejich rodinám, příbuzným,
přátelům, včetně dětí, kteří jsou součástí životů našich
pacientů a i jim chceme být nápomocni v jejich těžkém
období. Snažíme se o to, aby nikdo nebyl sám, aby měli
lidé na výběr, kde chtějí strávit poslední chvíle života, aby
netrpěli, aby jejich osobní příběh nebyl zapomenut.
A tuto naši pomoc můžeme poskytovat i díky Vám, protože
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PRVŇÁČCI
V KNIHOVNĚ

Nejmladší žáci naší školy navštěvují koncem školního roku
knihovnu. Ptáte se proč koncem roku? To je přece jasné,
nastal ten nejlepší okamžik. Právě se ve škole doučili
všechna písmena, umí číst i psát.
V knihovně je čeká knihovnice paní Jana Majerová, která
je provede tajemstvím knihovny. Naučí je jak správně
zacházet, pečovat a starat se o knihy. Jak navštěvovat
knihovnu, orientovat se v ní a jak se v knihovně chovat.
Jsou zde pasování na rytíře „Čtenářského řádu“ a
složí rytířskou přísahu. A to ne ledajak. Pasuje je král
s královnou, před kterými složí čtenářský slib.
Mohou si zapůjčit knihu a jako dárek mají noví čtenáři
první rok v knihovně bez poplatku. Letošní čtenáři se
mohli seznámit i s novou knihovnicí paní Evou Prudilovou.
Na závěr jim paní knihovnice připravila malou svačinku,
která děti potěšila. Za vstřícnost a spolupráci bychom
chtěli paní Janě Majerové moc poděkovat.
Mgr. Iva Součková

OZDRAVNÝ
POBYT
ZLATÉ HORY 3.-5. ROČNÍK

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

Týden od 28. dubna do 3. května jsme společně trávili
v rekreačním středisku Maya ve Zlatých Horách.
Na ozdravný pobyt jsme se velmi těšili, někteří ráno
nemohli ani dospat. Ráno u autobusu jsme se rozloučili
se svými blízkými, proběhly pusinky a poslední objetí a už
jsme vyráželi vstříc novým dobrodružstvím.
Po příjezdu jsme se jako mávnutím kouzelného proutku
ocitli v Bradavicích, ve škole plné čar a kouzel. Děti se
rozdělily do jednotlivých týmů, užily si seznamovací hry,
poznaly své vedoucí. Čáry, máry…kufry byly nahoře

8

v pokojích, pokračovalo ubytování a vybalování. Všem se
jejich dočasné pokojíčky velmi zamlouvaly.
Po obědě si děti chviličku odpočinuly a odpoledne strávily
hraním týmových her. Po večeři následoval večerní
program, kdy se děti vydaly na cestu ke kouzelnému
klobouku, který je rozdělil do jednotlivých kolejí (Mrzimor,
Havraspár, Nebelvír, Zmijozel a Drakozor). Každý dostal
barevný šátek podle své koleje. Tyto šátky se staly po
celou dobu pobytu neoddělitelnou součástí dětí (někteří
s nimi i spali).
V úterý po ranní rozcvičce a snídani jsme se vydali na
průzkum blízkých Zlatých Hor, kde jsme navštívili muzeum
hornictví, čarodějnických procesů a historie ve Zlatých
Horách. Nakoupily se drobné dárečky a suvenýry a vydali

jsme se zpátky na oběd. Po odpoledním klidu následovalo
opět pásmo týmových her s vedoucími. Všichni se velmi
snažili, aby ulovili co nejvíce bodů.
Ve středu jsme se rozjeli na výlet do nedalekých
Zlatorudných mlýnů. Jednalo se o repliku dobových
zlatorudných mlýnů ze 14. století, časů největší slávy
dobývání zlata ve zdejším kraji.
Poté jsme pokračovali dále. Naším cílem byly jeskyně Na
Pomezí. Jeskyně Na Pomezí jsou největším zpřístupněným
jeskynním systémem v České republice vzniklým
rozpouštěním vápence. Zážitek byl obrovský, prohlídka
nás velmi uchvátila. Obchůdek se suvenýry odolal našemu
nájezdu jen tak, tak. A potom už hurá na oběd. Po obědě
chvilka odpočinku, psaní dopisů, pohledů, deníků. Po
odpoledním klidu následoval opět program s vedoucími.
Sbíraly se další body, hrála se zase velká spousta her.
Ve čtvrtek jsme dopoledne strávili volnou zábavou.
Někteří hráli fotbal, jiní vybíjenou. Pletly se věnečky
z pampelišek, učili jsme se pískat na trávu, užívali jsme si
sluníčka a přírody. Poté jsme si zajezdili na koni. Rozdělili
jsme se na dvě skupiny, jedna si užívala nejkrásnější
pohledy na svět z koňského hřbetu, druhá skupinka šla
zatím vyrábět trička. Poté jsme se vystřídali. Všichni si
to náramně užili. Po obědě a odpoledním klidu začala
závěrečná hra za dvojnásobný počet bodů. Cílem bylo
získat kámen mudrců.
Po večeři jsme se převlékli do kostýmů a začala závěrečná
zábava. Rozdala se poslední „počta“ (pošta v rámci
Bradavic), diplomy a sladké odměny všem úžasným

vedoucím.
Proběhlo vyhodnocení a odměnění všech kolejí. Každý
tým dostal velký tác se zmrzlinou a gumovými medvídky.
Jen se zaprášilo! Poté jsme si ještě zatančili, zazpívali a
zaskákali.
Poslední den už nás čekalo jen nepříjemné balení, úklid
pokojů, rozloučení, poslední objetí. Se zamáčknutou
slzou a dojetím jsme opustili úžasný svět Bradavic, který se
pro nás stal v těch několika dnech něčím, na co budeme
všichni ještě dlouho vzpomínat. Děkujeme celému
organizačnímu týmu za jejich nadšení a ochotu.
Poděkování patří také Obecnímu úřadu v Jistebníku, který
dětem uhradil dopravné.
			
Mgr. Karolina Gavendová

OZDRAVNÝ
POBYT
ZLATÉ HORY 1.-2. ROČNÍK

Ve dnech 6. 5. – 10. 5. 2019 se také děti z 1. a 2. třídy
zúčastnily ozdravného pobytu v rekreačním středisku
Maya ve Zlatých Horách.
Denní program vždy začínal budíčkem, po kterém
následovala krátká ranní rozcvička, pak snídaně a poté
pobyt venku na čerstvém horském vzduchu. Ten děti
strávily, pokud počasí dovolilo, hraním sportovních
a bojových her a turistickými výšlapy do blízkého okolí
rekreačního střediska.
Zážitky a nové poznatky si odnesly z celodenních výletů
do skanzenu Zlatorudné mlýny, kde na vlastní oči viděly,
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jak se rýžovalo zlato, a na Velké mechové jezírko na Rejvízu. Závěrečný večer patřil diskotéce v maskách.
Celý pobyt provázelo téma Harryho Pottera a jeho tajemného světa čar a kouzel. Děti si mohly projít tajemnou
komnatu, vloupaly se do Gringottovy banky, hledaly profesora Severuse Snapea nebo se po vzoru čarodějnického
mistra naučily kouzlit.
Mgr. Eva Smolanová

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

SETKÁVÁNÍ
VE ŠKOLE
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Stalo se skoro tradicí, že se každoročně v naší škole
setkávají budoucí prvňáčci.
Předškoláci, nejsou jen pasivními pozorovateli, ale aktivně
se zapojují do činností, které pro ně připravují paní
učitelky Eva Smolanová a Iva Součková.
Tato setkání jsou důležitá i proto, že poznávají nové
prostředí a seznamují se s budoucími pedagogy.
Do školy je doprovázeli rodiče. Ti také nelenošili. Rodiče,
kterým na dobrém vstupu jejich dětí do školy záleží,
čekaly krátké přednášky vedené odbornými lektory, kteří
svá povídání prokládali praktickými zkušenostmi s dětmi,
i praktickými ukázkami.
V krátkých vstupech si mohli připomenout či dozvědět
se spoustu užitečných rad z oblasti grafomotoriky,
logopedie, dyslexie, školní zralosti.
Na posledním setkávání si předškoláci vyzkoušeli
obratnost, důvtip i znalost pohádek pod vedením
zdatných školních indiánů.
Mgr. Iva Součková

ČOKOLÁDOVÁ
TRETRA

Čokoládová tretra – běžecké závody pro děti do 11 let pod
patronací Jana Železného.
V minulém zpravodaji jsem psala o tom, že se naše škola
poprvé přihlásila do soutěže Čokoládová tretra.
Slíbila jsem vám, že vás budu informovat o dalším jejím
průběhu. Čtvrtfinále se uskutečnilo 13. 6. a 17. 6. na
Městském stadionu v Ostravě – Vítkovicích. Naše škola se
soutěže zúčastnila ve čtvrtek 13. 6. a spolu s námi ještě
dalších 29 škol, tak si asi dovedete představit, že zdárný
průběh soutěže vyžadoval dobrou organizaci, příznivé
počasí a ukázněné závodníky. To naši žáci splnili na

výbornou. Byli opravdu moc šikovní. Jednalo se o devět
chlapců a devět dívek z 1. až 5. třídy.
Nejmladší běželi trať dlouhou 100 metrů, na nejstarší
čekalo 300 metrů a druháci museli zaběhnout 200 metrů.
Vzhledem k tomu, že diplomem a medailí byli odměněni
vždy jen první tři v každé kategorii, diplomy jsme si
nepřivezli. I přesto jsme však jeli domů veselí se spoustou
dojmů a zajímavých a pěkných zážitků.
Na stránkách školy jsou fotografie, které vám přiblíží
atmosféru závodů a reprezentanty naší školy.
Mgr. Naděžda Malaníková

Středa 19. června byla pro někoho dnem jako každý jiný,
ale ne pro nás děti a vyučující ze základní školy. Na vlastní
oči jsme měli možnost vidět, co obnáší zásah hasičů a co
vše je při něm potřeba. Třeba taková záchrana tonoucího
ze člunu není vůbec žádná legrace. Tu pro nás úžasně
zinscenovali herci z řad hokejistů a dobrovolných hasičů.
Všichni bez újmy přežili a zážitek to byl úžasný. Také
dokonalá znalost všech hasičských aut a pomůcek je
naprostou samozřejmostí.
Na vlastní kůži jsme se mohli přesvědčit, že naši hasiči
jsou skvělí profesionálové. Ovšem nejen hasičům, ale
hlavně našim skvělým hokejistům, patří náš obrovský dík
za fantastický den, který pro nás na Galerijním rybníku
připravili.

Už v brzkých ranních hodinách vyměnili hokejisté brusle
a hokejky za organizační shon a s plným nasazením
chystali, organizovali a zajišťovali stanoviště různých
zaměření.
Hned po příchodu si nás rozdělili na menší skupinky. Naše
si jako první šla zastřílet, ale nebojte se, žádná krev netekla,
kachny byly plechové a terče papírové. Zkušení střelci
nám vysvětlili, jak postupovat při nabíjení zbraně, jak mířit
a jak trefit cíl. Zdali se to všem povedlo, už nezáleželo na
našich učitelích, ale na naší mušce.
Další stanoviště bylo zejména pro tiché a klidné povahy.
Prověřilo naši pokoru, trpělivost a schopnost uvědomit
si, že všechno řídit nemůžeme. Nešlo o nic jiného než
stanoviště mistrů cechu rybářského. Těšilo se velké oblibě.

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

DEN
NA GALERIJNÍM
RYBNÍKU

11

Mateřská škola - jistebničtí hastrmánci

Většině mladých rybářů se dařilo ovládnout své emoce
a v tichosti čekat na rybu, ale v momentě, kdy se vlasec
pohnul, byl klid a tichost ta tam. Mezi základní výbavu
každého rybáře patří znalost ryb. Není to jen znalost
jednotlivých druhů ryb, ale například dokonalá znalost
jejich zubů. Na tom nám vysvětlil mistr rybář, že díky tomu
poznáme, zda je ryba dravá či ne. Měli jsme možnost vidět
také speciální techniky chytání ryb.
Poslední stanoviště, které nás čekalo, bylo stanoviště
se zdravovědou. Zde pod vedením odborníků, jsme se
naučili, nebo si procvičili zásady první pomoci, svázali
své spolužáky do obvazů a vyslechli zajímavosti ze života
hasičů.
Poté, co jsme si opekli špekáčky na ohni, jsme si mysleli,
že už je konec akce, ale opak byl pravdou. Pojednou
jsme začali cítit kouř. Dále jsme zpozorovali plameny a
slyšeli houkat sirénu. Za moment se objevilo hasičské
auto, vyběhli hasiči a vzniklý požár neměl šanci. V mžiku
byl oheň uhašen a za mohutného potlesku publika byla
teprve teď akce ukončena.
DĚKUJEME! Z celého srdce bychom tímto chtěli
vyjádřit náš obrovský dík, úctu a vděčnost všem našim
hostitelům. Hlavně těm, kteří nám to všechno umožnili a
to HC Jistebník CARPS, zásahová jednotka SDH Jistebník
a chov ryb Jistebník. Další komu bychom chtěli velmi
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ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ
ŠKOLIČKY

Celým školním rokem, v MŠ na nádraží, proplouvalo
23 děti rybiček, se svou kamarádkou, maskotem třídy
rybičkou Rozárkou.
Všechny děti sdílely příjemné prostředí a užívaly si aktivit
a her, které nám přinášel čas, strávený v Mateřské škole, ať
už to byl Halloween, výlov rybníka, podzimní dílničky pro
rodiče, divadélko.
Sněhová nadílka nebyla sice letos příliš štědrá, ale
sněhuláka jsme postavili, lopaty a boby také nezahálely
a sněhu jsme si alespoň troch užili.
Rozzářená očka dětí, při rozsvícení vánočního stromu
v obci, následné vánoční vystoupení v Kulturním domě a
pak v Mateřské škole, bylo tím nejkrásnějším zážitkem pro
naše děti.
Zimní období je také obdobím masopustů, a proto jsme
se i my převlékli do kostýmů, uspořádali karneval ve třídě
a následně vystoupili s programem „Šmoulů“ na karnevalu
v obci.
V březnu nás pak čekala návštěva knihovny. Bylo to pěkné
dopoledne s paní knihovnici, zpestřené vyprávěním o
knihách, pro děti zas pěkný kulturní zážitek. V tomto dni
pak odpoledne následovala „Čítárna“ pro rodiče se svými
dětmi a my můžeme poděkovat naším rodičům, že se
účastnili a připravili program pro ostatní děti. Rodičům
patří velký dík a obdiv za domácí přípravu.
Přišel únor a s ním téma sportů a sportovních radovánek.
Děti jezdily na lyžařský kurz a plavecký výcvik.
V rámci týdenního tématu osvojení si poznatků o přírodě,
zavítal do školičky i myslivec pan Kašinský, s panem

poděkovat, jsou manželé Lövyovi, kteří nám umožnili
u jejich Galerijního rybníku strávit krásné dopoledne.
V neposlední řadě naše obrovské poděkování míří
všem těm, kdo se nám věnovali, starali se o nás, trpělivě
vysvětlovali, učili a zkrátka věnovali nám svůj volný
čas. Našim hokejistům, dobrovolným i profesionálním
hasičům, záchranářům a všem dobrovolníkům. Byli jste
skvělí! Byl to naprosto perfektní den a budeme moc rádi,
pokud v budoucnu spolu nějaký podobný zase zažijeme.
Za všechny děti, vyučující a vedení základní školy
Mgr. Markéta Kucserová

Jistebníkem, diskotékou na školní zahradě. Zážitkem pak
bylo noční spaní všech děti naší třídy se svými učitelkami
v MŠ. Děti to zvládly na jedničku a v sobotu ráno pak hrdě
vítaly své rodiče.
Ke konci měsíce června jsme si zajeli na školní výlet do
Starého Jičína, prošli krásy a zákoutí Jistebníku a těšili se
na prázdniny.
Mimo školních aktivit probíhal ve školce kroužek keramiky,
v tělocvičně probíhalo cvičení rodičů s dětmi.
V MŠ u Rybiček nám bylo celý rok dobře. „Štiky“, naší
školáci, nám odpluli do první třídy a my učitelky a „Kapříci“
se budeme těšit na nové kamarády po prázdninách,
v novém školním roce.
Děkujeme rodičům za spolupráci, ochotu a laskavost,
děkujeme všem, kteří nám byli celý školní rok nápomocni
a ochotni s námi spolupracovat.
Hezké prázdniny přejí děti a učitelky z nádraží.
Zlatuše Čiberová

Mateřská škola - jistebničtí hastrmánci

Sládečkem a prohloubili naše vědomosti a poznatky o
zvířatech a přírodě.
Projekt setkávání pořádala Základní škola.
Cílem tohoto projektu bylo setkávání rodičů s dětmi v ZŠ,
byly realizovány odborné přednášky s lektorkami, které
předvedly dětem praktické ukázky vedoucí ke zlepšení
a prohloubení dovednosti a správných návyků směřujících
k úspěšnější adaptaci na práci v ZŠ. Vyvrcholením projektu
pak byl zápis dětí do 1. třídy.
V MŠ proběhly i oslavy Velikonoc, rej čarodějnic,
navštívilo nás mobilní planetárium, proběhla oslava
maminek a vystoupení s programem pro maminky a
babičky, při Obecních oslavách v KD.
V květnu jsme si zajeli do Záchranné stanice zvířat
v Bartošovicích a měli jsme tak možnost poznat zase něco
o přírodě.
Zdařilý byl i 2. ročník pěvecké soutěže „Malý zpěváček“,
kterého se účastnily děti MŠ na nádraží, jeden chlapec
MŠ z vesnice a žáci Základní školy. Děti si samy připravily
písně a za klavírního doprovodu paní učitelky A. Myškové
předvedly svůj talent. Porota neměla jednoduchý úkol
v hodnocení.
Po celý školní rok měly naše děti možnost navštěvovat
jednou týdně tělocvičnu v ZŠ. Děkujeme vedení školy za
vstřícnost a pronájem. Děti se v tělocvičně cítily velice
spokojeně, odvázaně, mnohému se naučily, získaly
dovednosti, a hlavně získaly dostatečnou obratnost,
postřeh.
Letos poprvé děti dvakrát vystoupily se svým programem
na Obecním úřadě v Jistebníku, při slavnostním přivítání
nejmladších občánků do svazku Obce.
Loučení s předškoláky a kamarády proběhlo 14. června
v odpoledních hodinách, programem pro rodiče a
všechny kamarády na školní zahradě, soutěžemi a hrami
do pozdních odpoledních hodin, večerní procházkou
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SPORTOVNÍ
SEZONA
HASIČŮ
ZAPOČALA

SDH Jistebník

V měsíci květnu se družstva starších žáků a dorostu
začala opět účastnit Moravskoslezské ligy mladých hasičů
(MSLMH) v hasičském sportu. Zhruba po deseti kolech
z patnácti, se starší žáci drží na krásném pátém místě
a dorost zatím na místě druhém.
9. 6. 2019 se konala soutěž MSLMH také u nás v Jistebníku,
na místním fotbalovém hřišti. Přijelo k nám celkem
50 družstev mladších žáků, starších žáků i dorostu.
Jistebničtí žáci se umístili na vynikajícím čtvrtém místě,
náš dorost, po menším zaváhání, na třetím místě.
Blahopřejeme a věříme, že si udrží přední místa poté
i v celkovém hodnocení MSLMH.
Velké poděkování patří Obecnímu úřadu v Jistebníku,
za zakoupení medailí a pohárů pro vítězná družstva a
také vedení TJ Sokol Jistebník za vynikající spolupráci
a samozřejmě i všem sponzorům, kteří podpořili soutěž
v naší obci.
Chtěli bychom připomenout, že máme také družstvo
mužů, které se zúčastňuje Novojičínské ligy.
I mužům se velice daří, drží se úspěšně na druhém místě.
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Také muži se účastní MSL, která odstartovala 15. 6. 2019
v Oprechticích, a úvodní kolo MSL jistebničtí borci vyhráli.
Naši muži bojují i v pohárových soutěžích a to rovněž
velice úspěšně.
Závěrem bychom chtěli poblahopřát našim zasloužilým
členům sboru dobrovolných hasičů.
Paní Otílii Konečné, která se dožívá v měsíci červnu 85 let
a je stále aktivní členkou SDH Jistebník již od roku 1950.
Panu Antonínu Krayzelovi, který v měsíci srpnu oslaví 75
let a je rovněž stále členem SDH Jistebník od roku 1961.
Za jejich dlouholetou činnost a rozvoj sboru dobrovolných
hasičů Jistebník jim patří velké poděkování.
Členové SDH přejí paní Konečné i panu Krayzelovi do
dalších let pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a stále
veselou mysl.
Děkujeme za příkladnou práci, kterou pro náš sbor
vykonávali.
Členové SDH Jistebník.

TJ ISMM
JISTEBNÍK, Z. S.
MLADŠÍ ŽÁCI
Mužstvo „mladších žáků“ odehrálo v sezóně 2018/2019 21 zápasů s celkovou bilancí: 1 výhra, 1 remíza a 19 porážek,
skóre 19:125 a obsadilo 8. místo.
Nejlepšími střelci týmu jsou Kaandorp Vilém – 5 gólů, Buchta Daniel – 5 gólů a Durmus Mahir – 4 góly.

1

Spálov 				21

20

1

0

133:23		61

2

Kunín 				21

15

1

5

110:45		46

3

Bílovec 			 21

15

0

6

110:48		 45

4

Studénka 			 21

12

0

9

84:60		 36

5

Suchdol nad Odrou 		

21

8

0

13

76:94		

6

Jakubčovice n/O 		 21

7

0

14

56:130		 21

7

Olbramice 			 21

4

1

16

44:107		 13

8

Jistebník 			 21

1

1

19

19:125		 4

24

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Mužstvo „starší přípravky“ odehrálo v sezóně 2018/2019 12 zápasů s celkovou bilancí: 4 výhry, 8 porážek, skóre 52:60
a obsadilo 3. místo.
Nejlepšími střelci týmu jsou Kaandorp Vilém - 26 gólů, Buchta Daniel – 11 gólů a Motyčka Alexandr – 7 gólů.

1

Mošnov 		 12

10

1

1

92:39		 31

2

Libhošť 		 12

9

1

2

116:50		 28

3

Jistebník 		 12

4

0

8

52:60		 12

4

Kateřinice 		 12

0

0

12

25:136		 0

JISTEBNÍK „MUŽI B“
Mužstvo mužů „B“ odehrálo v sezóně 2018/2019 22 zápasů s celkovou bilancí: 8 výher, 14 porážek, skóre 52:71
a obsadilo 9. místo.
Nejlepšími střelci týmu jsou Rašek Jaromír - 11 gólů, Veselý Ondřej – 6 gólů a Vavroš Martin – 5 gólů.

sport

Tabulka celková
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Tabulka celková

1

Hostašovice 		 22

18

0

4

78:28		 54

2

Lubina 			 22

18

0

4

85:29		 52

3

Vražné 			 22

16

0

6

74:54		 49

4

Bílov 			 22

15

0

7

84:46		 45

5

Straník 		

22

12

0

10

71:54		

35

6

Kujavy 			

22

11

0

11

45:55		

32

7

Žilina B 		 22

9

0

13

53:62		 27

8

Nová Horka 		 22

8

0

14

40:54		 27

9

Jistebník B 		 22

8

0

14

52:71		 25

10

Heřmanice u Oder

22

7

0

15

36:84		

20

11

Pustějov B 		

22

6

0

16

31:69		

17

12

Lubojaty 		

22

4

0

18

27:70		

13

JISTEBNÍK “MUŽI A“
Mužstvo mužů „A“ odehrálo v sezóně 2018/2019 22 zápasů s celkovou bilancí: 8 výher, 4 remízy 14 porážek, skóre 44:45
a obsadilo 11. místo.
Nejlepšími střelci týmu jsou Ogoň Ondřej - 11 gólů, Mohyla Petr – 9 gólů a Malý Jakub – 7 gólů.
Tabulka celková

1

Bystřice 		 26

16

5

5

48:31		 53

2

Stonava 		 26

16

4

6

54:34		 52

3

Vratimov 		 26

13

8

5

54:31		 47

4

Slavia Orlová 		

26

13

3

10

47:46		

5

Baník Albrechtice

26

12

5

9

54:40		 41

6

Jablunkov 		 26

11

7

8

47:39		 40

7

Staré Město 		 26

9

8

9

63:50		 35

8

Dobratice 		 26

1

5

11

51:55		 35

9

Libhošť 		

26

10

4

12

40:54		

34

10

Lučina 			

26

10

4

12

53:58		

34

11

Jistebník 		

26

8

4

14

44:45		

28

12

Dobrá 			

26

7

6

13

27:47		

27

13

Smilovice 		

26

7

4

15

40:53		

25

14

Hrabová 		

26

5

3

18

37:76		

18

42

sport

Rádi bychom Vás informovali, že po uplynulé sezóně dochází průběžně ke změnám na trenérských pozicích u všech
našich týmů. K mužstvu ,,A“ přichází na místo hlavního trenéra Petr Moučka, který doteď působil jako asistent trenéra
mužů v Bílovci. Dosavadní trenér Jistebnického celku Ivo Müller bude nyní vykonávat funkci sportovního ředitele.
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Odchází také trenér mužstva ,,B“ pan Jiří Veselý st.. K poslední změně dochází i v mládežnickém fotbale, kde končí své
působení dlouholetý trenér Ing. Jiří Vitoch. Tímto bych rád poděkoval jménem vedení a hráčů jistebnického fotbalu za
jejich aktivní přístup, nasazení a především dlouholetou a svědomitou práci na trenérské lavičce.
Obrovský dík patří také rodičům mládežnického celku, kteří ve svém volném čase a na vlastní náklady vozili hráče na
venkovní utkání. Nesmíme zapomenout ani na fanoušky, kteří podporují svou návštěvností jak domácí, tak venkovní
utkání všech našich týmů. 									DĚKUJEME!

Horní řada zleva - trenér Ivo Müller, vedoucí družstva Petr Nesvadba, Kadlčák Zdeněk, Pasker Martin, Vedlich Marek,
Prčík Milan, Ogon Ondřej, Mohyla Petr, Lebica Miroslav, Pietras Lukáš.
Dolní řada - Krayzel Petr, Moučka Petr, Vavroš Martin, Andrys Lukáš, Capovský Pavel, Wojcik Tomáš, Zalacko Denis.

Mohyla Petr a Lebica Miroslav

INFO

sport

Wojcik Tomáš
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Závěrem mi dovolte pozvat Vás na každoroční turnaj v minikopané

PROPOZICE TURNAJE:
Počet hráču: 		
4+1
(střídání neomezeno)
Počet hřišť: 		
4
(40x20 m, branky 3x2 m)
Max. počet týmů:
24
Startovné: 		
800,- Kč (max.10 hráčů)
Zákaz startu v kolíkových kopačkách.
Uzávěrka přihlášek do obsazení požadovaného počtu týmů max. do pátku 12. 7. 2019,
kdy proběhne losování v 19:00 hod. na hřišti. Platba přihlášek a startovného: Jiří Vitoch (603 538 910)
FB pozvánka: https://www.facebook.com/events/603087266767099/
Více info na stránkách: www.tjjistebnik.cz

sport

ROZPIS
UTKÁNÍ
MUŽI ,,A“ PODZIM 2019
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NEDĚLE		

11. 8.		

17:00		

JISTEBNÍK - STARÉ MĚSTO

SOBOTA		

17. 8.		

17:00		

JABLUNKOV - JISTEBNÍK

NEDĚLE		

25. 8.		

17:00		

JISTEBNÍK - SMILOVICE

NEDĚLE		

1. 9.		

16:30		

LIBHOŠŤ - JISTEBNÍK

NEDĚLE		

8. 9.		

16:00		

JISTEBNÍK - STONAVA

SOBOTA		

14. 9.		

16:00		

LUČINA - JISTEBNÍK

SOBOTA		

21. 9.		

16:00		

DOBRÁ - JISTEBNÍK

NEDĚLE		

29. 9.		

15:30		

JISTEBNÍK - DOLNÍ LUTYNĚ

SOBOTA		

5. 10.		

15:00		

VRATIMOV - JISTEBNÍK

NEDĚLE		

13. 10.		

15:00		

JISTEBNÍK - SLÁVIA ORLOVÁ

SOBOTA		

19. 10		

14:00		

DOBRATICE - JISTEBNÍK

NEDĚLE		

27. 10		

14:00		

JISTEBNÍK - PETŘVALD

NEDĚLE		

3. 11		

14:00		

BANÍK ALBRECHTICE - JISTEBNÍK

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

9. ROČNÍK
JISTEBNICKÉHO
VH PŮLMARATONU

18. 5. 2019, 295 účastnic a účastníků závodů z Jistebníku
a zbytku republiky, 96 dětí na dopolední dětské sportovní
olympiádě a 85 organizátorů.
11. 071 Kč - takovou částkou účastníci (10-ti % startovného) ,
či návštěvníci (do kasičky) přispěli na poúrazovou léčbu
15-ti leté lyžařky Veroniky Fojtíkové z Rybí.
3. 000,- Kč jsme podpořili rovněž ostravský Mobilní hospic
Ondrášek.
Finančním darem nám letos do rozpočtu akce vedle obce
Jistebník přispěli tito Jistebničané: Miloslav Štáb – firma
INESTA ALTA výstavba nízkoenergetických domů, Miloslav
Cváček – ISMM, Ivan Lövy – Tenzona, Adam Vlček – AV
Klimatizace a Libor Zegzulka.
Věcnými dary pro výherce přispěla obec Jistebník.
Startérem závodů byl letos bývalý reprezentant ve skoku
na lyžích, Jakub Janda z Frenštátu pod Radhoštěm.
Zvláštní poděkování náleží Hasičům Jistebník za organizaci
dopravy v Jistebníku a Košatce a TJ Jistebník za poskytnutí
sportovního areálu.
Děkujeme všem za účast, pomoc při organizaci a finanční
či jinou podporu.
Domníváme se, že organizace této akce má pro Jistebník
svůj význam.
23. 5. 2020 - termín jubilejniho 10. ročníku Jistebnickeho
půlmaratonu.
Pokud cítíte, že byste u toho chtěli příští rok organizačně či
jiným způsobem býti, prosím, co nejdříve nás kontaktujte.
Vaši pomoc rádi uvítáme. Za Jistebník v pohybu z.s. hlavní
organizátor akce
Martin Otto

Výsledky naleznete na www.vh-pulmaraton.cz

KÁCENÍ
MÁJKY
A DĚTSKÝ DEN

sport

Kácení májky a dětský den proběhl letos 31. května
na hřišti TJ Jistebník.
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OBECNÍ
SLAVNOST
JISTEBNÍK SE BAVÍ

Kaleidoskop fotografií - jak se Jistebník baví ....

Na začátku byly přípravy..... pro OBECNÍ SLAVNOST NA HŘIŠTI TJ JISTEBNÍK - sobota 22. června

Vystoupení žáků MŠ			

Vystoupení ZŠ TGM - 3. a 5. třída		

Bublinová show							

kultura

Ve tvořivém stánku ZŠ a Galerijní ulice

20

Výcvik westernových koní - Bujnoch Ranch

Taneční kroužek Moniky Littnerové

Vystoupení Gangsters of Swing Orchestra

Dechový orchestr mladých Jistebník

Taneční soubor P.U.S.A., Studénka

kultura

Nácvik první pomoci

A to je konec...., tak zase příští rok....

Děkuji všem, kteří se na přípravě, průběhu a úklidu celé akce podíleli.
Za kulturní komisi J. Lipina
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JISTEBNÍK

GALERIJNÍ
ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK

JISTEBNÍK

Máme za sebou polovinu roku 2019. Polovinu šestého
roku od vzniku Galerijní ulice. Na 350 velkoformátových
fotografií, které nás obrazem vrátily zpět do historie života
obce, regionu. Prostřednictvím Klubu olympioniků i do
nejúspěšnějších let sportovců z bývalého Československa,
měli a mají možnost zhlédnout návštěvníci Galerijní ulice
a Galerijního rybníku.
V Galerii u foťáka bylo možno vidět desítky výstav našich
i zahraničních předních výtvarníků. Galerijní rybník zdobí
dřevěné plastiky českých a slovenských sochařů.
S pražskou Galerií La Femme letos proběhl v prostorách
KD již 5. ročník mezinárodního sympozia výtvarníků v
Jistebníku v termínu od 27. 4. do 3. 5. 2019. Byl to týden
nabitý kulturou a doprovodnými akcemi, které nám Z vernisáže Juraje Čutka ( vlevo)
mohou závidět i některá větší města. Týden byl zakončen
fenomenálním koncertem Petera Lipy a jeho hosty Michala
Žáčka a japonské jazzové zpěvačky Masumi Ormandy.
To vše poprvé za finanční podpory obce Jistebník,
Moravskoslezského kraje a sponzorů jako BKB Metal,
Tenzona, Kuvare, ISMM, Makoprint, Tiskservis, Expedita,
Foto Lipina, Pekařství Šeděnka.
Více na www.galerijniulice.cz

Z vernisáže výstavy 4. mezinárodního sympozia výtvarníků
v kostele Nejsvětější Trojice v Klimkovicích

kultura

Z vystoupení Petera Lipy v KD Jistebník

Z letošního sympozia: B. Jirků, Z. Tománek a M. Malina
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M. Žáček a R. Tariška - koncert P. Lipy v KD Jistebník

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

DÁMSKÝ KLUB 70 PLUS
V JISTEBNÍKU
Ve čtvrtek 27. června jsme měly opět setkání dam 70+,
tentokrát v „Hospůdce na hřišti.“ Některé dámy si daly
pivko, jiné tonik či vodu, a k tomu si pěkně popovídaly
o tom, co je nového, co se děje na vsi. Jejich spokojená
nálada a chuť se opět setkávat jsou důvodem pro to, aby
se v této aktivitě dále pokračovalo.
Takže v prázdninových měsících navštívíme hostinec
U Matěje ( 25. 7. 2019), a Oázu (29. 8. 2019), kde ještě
nebude žádný program, ale od září budou naše setkání
zpestřena
nějakým
tématem, přednáškou
či jinou
činností. a dědické řízení
Odhady
nemovitostí
pro prodej
nemovitostí
Místo bude
včas upřesněno.
 rodinných
a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
Tímto za všechny zvu další zájemkyně o malá společná
setkání
vždynezapsaných
poslední čtvrtekobjektů
v měsíci. do katastru nemovitostí – na klíč
Vklad
					Ilona Lövyová
 vyhotovení pasportu stávající budovy
Setkání s výtvarníky během letošního sympozia

Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí




spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
zajištění vkladu do katastru nemovitostí

Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
JISTEBNICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
 podání vkladu na katastr nemovitostí
Realizace staveb, projekční a inženýrská činnost

!

HALL
Posting,
POUZE
NAs.r.o.
TELEFONICKÉ
V Zátiší 810/1
OBJEDNÁVKY
709 00 Ostrava

!

Ing. Jaroslav Horník
www.jistav.cz
info@jistav.cz
soudní znalec a autorizovaný
inženýr ve stavebnictví
742 82 Jistebník 450
tel. 739 521 531
Přijmeme pracovníky všech stavebních
profesí na hlavní nebo
jaroslav.hornik@seznam.cz
vedlejší pracovní poměr – např.: studenti, důchodci, nezaměstnaní,
rekvalifikanti.

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
soudní znalec a autorizovaný inženýr
ve stavebnictví
Ing. Jaroslav Horník
soudní znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve stavebnictví
742 82 Jistebník742450
82 Jistebník 450
tel: 721 913 867 tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
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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Pořádá Klub českých velocipedistů hrabová

za finanční podpory
obce jistebník

Sraz 31.8.2019

velocipedistů
ČR 2019
v Jistebníku
Velocipedisté Výstava historických kol,

z celé České republiky vysoká kola,
letos na své tradiční dobový piknik,
vyjížďce zamíří dobové kratochvíle
do Jistebníku. v podobě závodů s obručí,

pomalé jízdy,
slalomu,
akrobacie

inzerce

31. 8. 2019

JISTEBNÍK

OUTDOOR REKLAMA
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JISTEBNÍK
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TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ
Vám nabízí jedinečnou službu - ošetření Vašich mazlíčků
v domácím prostředí
Zajišťuji očkování, čipování, preventivní úkony,
poradenskou činnost, asistenci při porodu,
jednoduché chirurgické úkony a jiné.
Objednání výjezdu je možné vždy po telefonické domluvě
tel: 721 844 310 nebo www.veterinarstudenka.cz
Pro složitější výkony a zákroky nabízím zázemí
veterinární ordinace: Studénka, ul. Tovární 855

inzerce

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st, so: 9-11

23
25

26

inzerce

inzerce
čtvrtek - pátek - 08:00 - 17:00

sobota - 08:00 - 12:00

27

inzerce

Už 27 let přinášíme svým klientům profesionální řešení v oblasti fotografie a grafiky.
Zajistíme pro Vás reklamní brožury, letáky, plakáty,
stejně jako knižní publikace nebo katalogy.

fotolipina.cz

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

od1/8
do1/9
2019

HUDBA
V OBRAZECH

XXVI. Domácí úkol

Galerie u foťáka ve spolupráci s Galerií La Femme
pořádá výstavu XXVI. Domácího úkolu
Vernisáž 1/8 2019 v 18:oo
v Galerii u foťáka/ Jistebník 145
Výstava potrvá do 1/9 2019

Achrer Josef
Augustin Richard
Blecha Josef
Brančovský Rudolf
Brichcín Roman
Brunton Vladimír
Čutek Juraj
Dita Perrier
Eliáš Bohumil ml.
Gargulák Jaromír
Halva Michal
Hencl Milan
Holeka Pavel
Jiránek Miroslav
Jirků Boris
Kočí Richard
Kováčik Ivan
Lipina Jan
Lipinová Alena
Mocek Jiří
Mžyk Josef
Pauch Marian
Rameš Jiří
Samek Jiří
Sejkot Roman
Tyleček
Tylek
Vávra David
Viktoria Ban

Galerie u foťáka, Jistebník 145
otevřeno středa až neděle od 15-19 hodin
tel: 602 578 087, www.galerijniulice.cz

JISTEBNÍK

se baví

13. července		

Turnaj v kopané o pohár starostky

25. července		

Klub 70 plus/ setkání v hostinci U Matěje

18. srpna			Gulášfest/ od 12°° na malém hřišti TJ ISMM Jistebník
1. srpna			

Galerie u foťáka/ verniáž výstavy Hudba v obrazech

29. srpna			

Klub 70 plus/ setkání v restauraci Oáza

30.-31. srpna		

Výstava Český svaz chovatelů

31. srpna			

Sraz velocipedistů ČR 2019 v Jistebníku

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
Adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník,
tel: 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 září/říjen je 19. 8. 2019
Tisk: Tiskservis Ostrava
Grafika: A. Lipinová
Foto: J. Lipina, J. Lipina ml. , K. Gavendová a archiv ZŠ TGM

