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Vážení občané,
dostává se Vám do rukou už druhé vydání obecního zpravodaje, tentokráte
v barevném provedení. S iniciativou na změnu podoby zpravodaje přišel
zastupitel Jan Lipina. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Mgr. Aleně
Lipinové a Janovi Lipinovi za novou podobu zpravodaje, která byla velmi
pozitivně hodnocena i Vámi občany. Náklady na tisk v tiskárně jsou nižší,
než když se tiskl zpravodaj na obecním úřadě.
Všechny, kteří píší příspěvky do zpravodaje prosíme, aby respektovali
termíny uzávěrky zpravodaje.
Děkujeme
Mgr. Šárka Storzerová, starostka
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vystoupení dětí z MŠ

V průběhu měsíce března a dubna proběhla další etapa
úprav v KD. Tentokrát se týkala vnitřních prostor, které
byly vymalovány a instalovaly se velkoplošné fotografie,
převážně z historie Jistebníku. Jeviště je vybaveno novým
osvětlením.

vystoupení žáků
ZŠ T. G. Masaryka Jistebník
taneční vystoupení kroužku zumby
pod vedením M. Littnerové
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bublinová show Matěje Kodeše
spojená s workshopem
Dechový orchestr mladých Jistebník z. s.
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O doprovodný program a občerstvení se postarají hasiči, myslivci, sportovci a chovatelé.

obec informuje
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VYBRALI JSME
Z USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 24. 4.
2019
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
schvaluje
Závěrečný účet obce Jistebník za rok 2018 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Jistebník za rok
2018 provedeného odborem podpory korporátního řízení
a kontroly KÚ MSK, č. j. MSK 45544/2019, s výsledkem
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
roční účetní závěrku obce Jistebník za rok 2018;
roční účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ TGM
Jistebník za rok 2018;
roční účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Jistebník
za rok 2018;
žádost o bezúplatný převod pozemků SPÚ parc. č. 1281/2,
1322/3, 1475, 1329/2, 1401 a 1548 v k. ú. Jistebník na obec
Jistebník;
dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě mezi obcí Jistebník
a Družstvem vlastníků Polanka nad Odrou;
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu, žadatelé Václav Merta,
Ing. Jakub Stoszek a Jana Stozsková;

vnitřní předpis Fond obnovy vodohospodářského
majetku;
prodej pozemku parc. č. 648/1, trvalý travní porost, díl
a - o výměře 130 m2 , kat. území Jistebník z majetku
obce Jistebník manželům Evě a Milanu Kuderovým za
cenu v místě obvyklou;
prodej pozemku parc. č. 648/1, trvalý travní porost, díl
b - o výměře 133 m2, kat. území Jistebník z majetku
obce Jistebník panu Ing. Michalu Šindelovi za cenu
v místě obvyklou;
poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč dle § 80 odst.
1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění;
žádost příspěvkové organizace Základní škola TGM
Jistebník na přerozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku v částce 249.409,- Kč, a to částku 59.209,- Kč
do fondu odměn a částku 190.000,- Kč do fondu rezerv
a tímto ruší své usnesení 4. zasedání zastupitelstlva č.
ZO 4/49 ze dne 26. 2. 2019;
neschvaluje
žádost Ing. Bohdana Šindela na změnu Územního
plánu obce Jistebník.
bere na vědomí
Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2018;
informace starostky obce a Rozhodnutí starostky obce
č. 5.

SETKÁNÍ
S EKOLOGY

obec informuje

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity pomáhají Arnice se záchranou krajiny
Poodří a brouka páchníka.
Ekologové z Arniky zkoušejí s pomocí odborníků
z Ostravské přírodovědecké fakulty a Českého svazu
ochránců přírody oživit krajinu Poodří.
Chráněné území doplní v následujících letech novými
dřevinami. Vysadí také staré odrůdy hrušní a prořežou
některé druhy stromů. Symbolem jejich práce je brouk
páchník hnědý, jehož populaci chtějí znovu rozšířit.
Poodří je jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu
páchníka na Moravě. Přežíval tady po staletí díky tradičnímu
udržování rozvolněné lužní krajiny. V posledních létech se
však kvůli změnám hospodaření jeho počet snížil.
Projekt Arniky (č. Life Nat /CZ/000463) potrvá 5 let a počítá
s náklady 25 miliónů korun. Většinu peněz pošle Evropská
komise z programu Life a zapojí se taky Ministerstvo

životního prostředí. Řešiteli projektu Life „Osmoderna
IN SCI Poodří“ jsou za Ostravskou fakultu PhDr. Přemysl
Mácha PhD. a Mgr. Tereza Aubrechtová, kteří nás navštívili
na pracovní schůzce 6. 3. 2019 a celý projekt představili.
V rámci tohoto projektu budou osloveni naši občané,
kteří jsou znalci místních poměrů, a všichni ti, kteří mají
něco společného s Poodřím.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka

SETKÁNÍ SE SENÁTOREM
PETREM ORLEM
2

Dne 7. 3. 2019 proběhlo na našem obecním úřadě setkání
se senátorem P. Orlem a starostou Klimkovic Ing. Z.
Husťákem. Jednání se zúčastnil také zastupitel Jan Lipina.

Důvodem setkání bylo projednání záměru výstavby
logistického centra Lidl na katastru obce Bravantic a
důsledky vyplývající z toho pro naši obec.
Výstavbou logistického centra dojde k narušení
celkového krajinného rázu, zvýšení dopravy, hluku,

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ
úbytku orné půdy a vody v krajině. Rozsah zemědělského
půdního fondu se v České republice snižuje a ubývá
hlavně zemědělská půda. Úbytek zemědělské půdy má i
další důsledky, které negativně ovlivňují krajinu. Půda
je k životu důležitá, a to nejen proto, že se na ní pěstují
zemědělské plodiny, ale také z hlediska vodní bilance
a stability vodních režimů v krajině. Půda v dobrém
stavu je schopna účinně regulovat odtok vody z krajiny,
a tím tlumit výskyt povodní a sucha. Škoda jen, že se pro
výstavbu podobných center nevyužívají průmyslové zóny
a brownfieldy.
Senátor P. Orel nastínil možnosti dalšího postupu.
Společně jsme pak debatovali o aktuálních problémech
obcí a měst. Děkujeme, že politici mají o Jistebník zájem
a zajímají je i naše problémy.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka

NEFORMÁLNÍ
SETKÁNÍ

INFORMACE
KE SVOZU
ODPADU
Na základě vyhlášky č. 321/2014 Sb. a novely č. 210/2018
Sb. mají obce povinnost mimo jiné zajistit i systém
celoročního sběru jedlých olejů a tuků. V této souvislosti
dojde od měsíce června k tomuto sběru. U obecního úřadu
bude umístěna speciální nádoba o objemu 120 l, do které
bude možné řízeně shromažďovat tyto jedlé oleje a tuky,
které budou v uzavřených plastových případně skleněných
obalech a budou předávány k uložení pověřené osobě

ke zhotovení přechodů pro chodce a posouzení možnosti
jednosměrného provozu.

obce v režimu, který bude zveřejněn na stránkách obce
a u hlavního vstupu obecního úřadu. Jedlé oleje a tuky
nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky
rozložitelnými odpady a důvodem tohoto sběru je rovněž
ochrana kanalizačních sítí před tukovými nánosy.
Od letošního roku s platností po 30. 11. 2019 bude zajištěn
odvoz bioodpadu a to s obsluhou od prosince do března
s frekvencí 1x měsíčně.
Ceny služby v měsíčním intervalu zimního období:
120 lit. 50,- Kč/ měs.
240 lit. 58,770 lit. 155.-

Co patří do nádob na bioodpad:
ano							ne
tráva, plevel						pleny
zbytky pečiva, obilovin, vajec				
maso, kosti
košťály i celé rostliny					
oleje a tuky
seno, sláma						tekuté, silně mastné potraviny

obec informuje

Dne 27. 3. 2019 proběhlo neformální setkání členů
Sdružení nezávislých kandidátů – Společně pro změnu
a Sdružení nezávislých kandidátů – Za další rozvoj
Jistebníku.
Na společném setkání jsme prodiskutovali aktuálně
řešené problémy, kterými jsou dopravní značení v obci,
výstavba logistického centra Lidl v Bravanticích, projekt
na rekonstrukci šaten a sociálního zařízení na hřišti TJ
ISMM, opravy propustků na Fibichu, aktuální dotační
tituly, členství v MAS a Poodří, zpracování strategického
plánu rozvoje obce.
Členové sdružení otevřeli debatu ke kanalizaci v obci,
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Co patří do nádob na bioodpad:
ano							ne
zemina z květin						obaly od potravin
hobliny a piliny						uhynulá zvířata
padané ovoce						kočkolit
slupky z ovoce						biologicky nerozložitelné odpady
zbytky zeleniny						uhelný odpad
listy a drcené větve					
smetky z ulice, sáčky z vysavače
kávový a čajový odpad					
hnůj, slepičí trus, podestýlka z chovu drobných zvířat

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
BUDOU PŘISTAVENY
4. 5. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin
na parkovišti před kulturním domem
26. 10. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin
na točně autobusu u vlakového nádraží.
Vážení občané, obracíme se na Vás s prosbou, abyste odpad
v první řadě řádně třídili do daných kontejnerů a zmenšili
tak objem odpadu například zmačkáním plastových lahví
a roztrháním papírových krabic.
Děkujeme.
SVOZ OBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 4. května 2019 v době od 8 do 11 hodin budou
na návsi Jistebnických zpěváčků přistaveny kontejnery na

velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Co můžete přivézt:
Objemový odpad z domácností jako např. lino, koberce,
nábytek, bytové doplňky, polystyrénové obaly, kovové
předměty, pneumatiky, elektro spotřebiče, apod.
Nebezpečný odpad: baterie, žárovky, zářivky, zbytky olejů,
barev a rozpouštědel, kyseliny, jiné chemikálie apod.
Co nemůžete přivézt:
stavební odpad (střešní krytina, eternit, azbest, suť,
kachličky apod.)
větve a zelený odpad ze zahrádek.
Svoz objemového i nebezpečného odpadu je určen
pouze pro občany obce Jistebník a občané za něj neplatí.
Podnikatelé si musí zajistit odvoz odpadů sami na své
náklady.

OZNÁMENÍ

Informace k volbám do Evropského parlamentu konané na území České republiky 24. a 25. května 2019.
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu.
Starostka obce Jistebník podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek
dne 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00
hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci
Jistebník je volební místnost v budově Obecního úřadu
Jistebník, Jistebník č. p. 149.

obec informuje

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky).
Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže
po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní
občanství jiného členského státu.
4. Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České
republiky nebo jiného členského státu, nebude mu
hlasování umožněno.
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5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.

Ve dnech voleb do Evropského parlamentu volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Volič může požádat o vydání voličského průkazu a to
osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů nebo
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do
Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku na území ČR.
7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost.
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování
ve volební místnosti je každý povinen řídit se pokyny
okrskové volební komise.

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

DEN
MATEK
Kulturní komise zve všechny maminky, babičky i prababičky
do KD v Jistebníku
v neděli 19. 5. 2019 ve 14.00 hod.

ke svátečnímu posezení ke DNI MATEK
vystoupí
děti MŠ Jistebník a žáci ZŠ TGM Jistebník
Těšíme se na Vaši účast!

NAŠI
JUBILANTI
V měsíci květnu a červnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
V květnu oslaví

Ludmila Kroutilová		
Emília Ostrolucká		
Lubomír Louvar		
Ladislav Karkoška		
Dagmar Heneková		
Nataša Dresslerová		

V červnu oslaví

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

16. ROČNÍK
FESTIVALU POODŘÍ
FRANTIŠKA LÝSKA

V měsíci dubnu tohoto roku proběhne Slavnostní zahájení
16. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska/(FPFL)
v městského obvodu Proskovice. Jen o měsíc později,
tj. v sobotu odpoledne 25. května 2019, bude festival
pokračovat v naší obci Jistebník. Letos proběhne ve
slavnostním hávu. Chtěli bychom oslavit 90 let od založení
dětského pěveckého souboru Jistebničtí zpěváčci /1929/
sbormistrem Františkem Lýskem. Tentokrát začneme ve
14:15 hodin koncertem dechové hudby Jistebnická
13 u sousoší Jistebnických zpěváčků, před kulturním
domem. Vlastní program se bude odvíjet od 15 hodin
v sále a přilehlých prostorách.
Vystoupí dětský pěvecký sbor Jižánek a Ko-Ko, OstravaJih, dětský folklorní soubor Hlubinka z Ostravy, pěvecký
soubor Klimkovice, smíšený pěvecký soubor Háj ve Slezsku.
Pěvecké soubory budou letos doplněny populárním
dechovým souborem z Veřovic s názvem Galička.

Miroslav Rybička		
Otilie Konečná		
Miroslav Křivánek		

91 let
85 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

A co bude k vidění ve vestibulu a přísálí? František Lýsek
a dětský pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci z archivu, 90 let
od založení/1929/. Výtvarné práce žáků ZŠ TGM Jistebník.
Prezentace výtvarných prací ze sympozia Galerijní ulice.
Desátý ročník pochodu Krajem Jistebnických zpěváčků
se koná v sobotu 4. května 2019 po známé trase mezi
Jistebníkem—Košatkou—Proskovicemi—Starou BělouPolankou a Jistebníkem. Srdečně zveme všechny, děti
i dospělé, k zajímavé procházce známým i neznámým
místem.
Program festivalu pokračuje v měsíci červnu ve Staré Vsi
nad Ondřejnicí v termínu 7. + 8. června 2019 Staroveskými
arkádami 1 a Staroveskými obecními slavnostmi. Závěr
celého festivalu proběhne v pátek 14. června 2019
Staroveskými arkádami 2 se zahraničním souborem.
Plakáty s programem 16. ročníku FPFL budou umístěny
na vývěsních tabulích obce i OÚ.
Srdečně zveme obyvatele obce na kulturní akci, která má
celorepublikový dosah.
				
Mgr. J. Matějová
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PODĚKOVÁNÍ

panu Liborovi Konečnému
Upřímně bych chtěla poděkovat panu Liborovi Konečnému za odevzdání nálezu a to peněženky s větším peněžním
obnosem.
Pane Konečný jste příkladem pro naše spoluobčany.
Děkujeme.

Brigáda v okolí hřbitova
V pondělí 8. 4. 2019 proběhla pod vedením paní Vlasty
Krayzlové jarní brigáda v okolí našeho hřbitova.
Poděkování patří ženám, které se brigády zúčastnily a to
paní Anně Juřinové, Zdeňce Novákové, Zdeňce Vitochové,
Aleně Vitochové, Věře Ondryášové, Karle Markové a Elišce
Vlčkové. Děkujeme!

POMÁHAT
A CHRÁNIT
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku a prevence
Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání
mobilních telefonů

obec informuje

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě
mezi 31letou chodkyní a osobním motorovým vozidlem,
které řídila stejně stará řidička. Chodkyně měla vstoupit
na přechod pro chodce v době, kdy již uvedené vozidlo
projíždělo přes přechod pro chodce. Následně měla
narazit do boční části vozidla, upadnout na komunikaci
a způsobit si středně těžké zranění. V době přecházení
přes přechod měla v ruce držet mobilní telefon a střídavě
se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, se
kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího
vozidla…
V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony
dostupné pro stále větší počet lidí. Zároveň jsou častěji
používány i v silničním provozu. Je potřeba si však
uvědomit, že jejich používání v dopravě může být
nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo
třeba při jízdě na kole. Poslední ohroženou skupinou jsou
chodci.
Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky
silničního provozu a jako takoví jsou povinni zachovávat
povinnosti. Jejich dodržování přispívá k minimalizaci
kolizních situací. Je na místě připomenout, že při účasti na
provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní.
Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního
provozu je spíše doménou mladých lidí. Tato činnost
zaměstnává jeden ze smyslů (sluch), které člověk využívá
v silničním provozu. Koncentruje se na hudbu a nevěnuje
pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky kterým
se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze
pak označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka
v uších a oči na obrazovce mobilního telefonu.
Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují
jak sebe, tak i ostatní účastníky silničního provozu. Při
kolizi s vozidlem pak může dojít k vážnému zranění či
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dokonce k úmrtí.
Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu
nad bezpečností silničního provozu je chování chodců
a cyklistů v něm. Jen za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze
strany chodců a cyklistů více jak 1600 přestupků (o téměř
200 více než za stejné období loňského roku). Nejčastějším
přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více než
za stejné období loňského roku) z uvedeného počtu
byla „chůze na červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším
přestupkem to, že neměli řádně osvětlené jízdní kolo, a to
ve 200 případech.
Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany,
aby byli v silničním provozu obezřetní. Do vozovky proto
vstupujte vždy po pečlivém rozhlédnutí a navažte oční
kontakt s řidičem. Slyšet je stejně důležité jako vidět či být
viděn.
			
			

por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař

„Volající vnuci…“
V letošním roce jsme jen do první poloviny března
zaznamenali v regionu 16 skutků podvodů spáchaných na
seniorech. Nejčastější legendou jsou opět volající „VNUCI.“
Oběti peníze většinou nevydaly (v 15 případech). Nejčastěji
byly tyto skutky spáchány na Karvinsku a Opavsku, dva
případy prověřujeme na Novojičínsku a Bruntálsku, jeden
na Opavsku.

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Moravskoslezští policisté jen v pátek 15. 3. 2019 začali
prověřovat tři oznámení seniorů, které měli telefonicky
kontaktovat v rozmezí čtyř hodin odpoledne 15. 3. 2019
jejich „vnuci.“ Alespoň takto se při komunikaci volající
představili. Způsob spáchání činu byl obdobný. Úvodní
oslovení „ahoj babi/dědo“ brzy vystřídala vstřícná
komunikace. V jejím průběhu většinou seniorky oslovily
volajícího křestním jménem jejich vnuka, načež volající
souhlasil a uvedené jméno při telefonátu užíval. Následně
volající „příbuzný“ požadoval půjčku nemalé finanční
částky v rozsahu set tisíc korun. Všichni„vnuci“ kontaktovali
oběti prostřednictvím pevných linek. Oslovené seniorky
a senior zareagovali správně, požadavky volajících
nereflektovali a následně byla učiněna oznámení
policistům.
V sobotu 16. 3. 2019 jsme zahájili prověřování dalšího
případu, kdy senior v Karviné bohužel desítky tisíc zcela
neznámému člověku předal.

Informovanost seniorů:
Moravskoslezští policisté pokračují v preventivních
a informačních aktivitách. Realizujeme různé besedy
pro seniory, stejně jako v loňském roce je před námi
tradiční týden čtení seniorům, který začne 11. dubna
2019.
V průběhu besed využíváme publikaci moravskoslezské
policie Černá kronika aneb ze soudních síní, která
obsahuje příběhy nejčastějších trestných činů páchaných
na seniorech. Závěr příběhu vždy náleží radám seniorům.
Publikace je dostupná ve všech moravskoslezských
knihovnách. Kniha samozřejmě obsahuje také povídku
“O vnucích”.

Zopakování rad:
Jste-li kontaktováni neznámým volajícím, který se
představí jako Váš příbuzný a požaduje půjčení peněz
(z jakéhokoliv důvodu – například sděluje, že se stal
účastníkem dopravní nehody, má různé problémy –
potřebuje finance na právníka…), požadavek neakceptujte
a zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem.
Situaci nejprve ověřte zpětným telefonátem u svých
blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a peníze
neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající
„příbuzný“ tvrdil, že nemůže dorazit a že peníze
nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka, peníze
neznámému člověku nepředávejte.
Neznámé osoby nepouštějte do svých příbytků (byť Vás
kontaktují s jakoukoliv záminkou). Předmětnou událost
sdělte policistům na lince 158.
Znovu svým blízkým – seniorům – připomeňte, jak se
chovat v popsané chvíli, nereflektovat jakékoliv telefonáty
volajících s požadavky na finance, byť se volající představí
jako příbuzný (vnuk, syn…) a sděluje rozličné důvody,
proč peníze urgentně (nyní, hned…) potřebuje. Zmiňte,
že volající mohou tvrdit rozličné důvody, proč nemohou
za seniorem dorazit sami a proč posílají jiného člověka.
Doplňte, aby zásadně do obydlí nepouštěli neznámé
osoby.
K tématu již zveřejněná statistická data:
V loňském roce jsme v regionu prověřovali 56 trestných
činů podvodů spáchaných na seniorech. Nejčastěji
užili pachatelé právě legendy „VNUK“ a to celkem v 25
případech (peníze vydali senioři „jen“ ve třech případech,
škoda na majetku přesáhla 500 000 korun). Pokud by
senioři vydali peníze ve všech 25 případech, škoda by
přesáhla 2 290 000 korun.

„Dobrý den. Paní Anežka Vlídná? Posílá mě Váš vnuk Jarda,“
ozvalo se z domácího telefonu v domě s pečovatelskou
službou, kde paní Anežka už nějakou dobu bydlela.
„Áaach, Jaroušek si na mě vzpomněl,“ zaradovala se.
Jaroušek byl její milovaný vnuk. Jediný, kterého měla a
který za ní občas přišel i do jejího nového domova…..
			
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
			
vrchní komisař

obec informuje

O předmětných pokusech o vylákání peněz seniorů
jsme opakovaně informovali. Vzhledem ke znovu
zaznamenaným pokusům a četnosti případů je na místě
opakování základních doporučení seniorům pro tyto
kritické situace. Také díky osvětě většina seniorů finance
neznámým nevydá.
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NOVÁ ŘEDITELKA
ZŠ T. G. M. JISTEBNÍK
MGR. DAGMAR PAVLÍČKOVÁ
SE PŘEDSTAVUJE

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

V lednu se uskutečnil konkurz na pozici ředitele naší
základní školy, ze kterého vyšla jako nejúspěšnější
kandidát paní Mgr. Dagmar Pavlíčková. Do této funkce
nastoupila k datu 1. 2. 2019.
Požádal jsem ji o krátké představení, a co nám nová paní
ředitelka o sobě pověděla?
Pocházím z Havířova a po studiu na tamním gymnáziu
jsem absolvovala Ostravskou univerzitu. Po studiích jsem
nastoupila jako učitelka základní školy ve Frýdku-Místku,
kde jsem sbírala své první zkušenosti s prací s dětmi.
Mým dalším působištěm byla základní škola v rodném
Havířově, kde jsem pracovala deset let. Po změně bydliště
jsem následujících patnáct let působila na základní škole
v Ostravě-Hrabové. Zde jsem si v rámci své učitelské
praxe dále rozšířila kvalifikaci v oboru Informačních a
komunikačních technologií absolvováním nástavbového
studia a mimo učitelských povinností vykonávala také
činnosti v oblasti IT.
Po letech strávených ve svém oboru jako učitelka jsem
přijala výzvu zužitkovat své dosavadní zkušenosti v jiné –
další pozici. Velmi mě potěšilo, že jsem u konkurzu obstála
a mohu nyní vykonávat funkci ředitelky ZŠ Jistebník.
Mimo profesní život, kterému věnuji podstatnou část
svého času, si ve volných chvílích ráda zasportuji. Mezi
mé nejoblíbenější sporty patří tenis, volejbal, lyžování a
cyklistika. Při svých vyjížďkách na kole jsem velmi často
projížděla po cyklostezce kolem malebných jistebnických
rybníků. Možná i toto sehrálo svou roli při rozhodování
zúčastnit se výběrového řízení pro působení v místní
škole.
V jistebnické škole sice působím velmi krátce, ale doposud
jsem se setkala s maximální podporou jak ze strany obce,
tak také ze strany všech zaměstnanců školy.
V současné době je populární prezentovat různé vize
a dlouhodobé cíle … , mám je samozřejmě také. Mou

TVOŘENÍ V ZŠ

Žáci 3. a 5. třídy s paní učitelkou
Mgr. Karolínou Gavendovou v hodinách výtvarné výchovy
tvořili mimo jiné i čelenky na Kozí den.
I z fotografií je poznat, že je práce bavila. Aby je dobrá
nálada a inspirace neopustila ani ve škole v přírodě, vybavil
je M. Otto cereálními tyčinkami a jinými sladkostmi.
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prioritou je vytvořit ve škole takové zázemí, které žákům
dlouhodobě umožní osvojovat a rozvíjet dovednosti
potřebné nejen pro jejich budoucí profesní život, ale i
život osobní. Děti vybavené těmito kompetencemi by
pak měly být schopny poradit si v nenadálých situacích
a obstát v reálném životě. Za samozřejmost považuji
zajistit ve škole kvalitní a zajímavou výuku, ve které
jsou provázány klasické postupy s novými vzdělávacími
metodami za využití moderních technologií, navázat na
projekty, které se podařilo realizovat předchozímu vedení,
a pochopitelně se zapojit do nových, které školu posunou
k lepšímu.
Tímto bych chtěla moc poděkovat za podporu a pomoc
v začátcích mého působení v této nové funkci a těším se
na další spolupráci jak s žáky a jejich rodiči, tak s obcí.
				

Mgr. D. Pavlíčková

I letos jsme se zúčastnili sportovní soutěže, kterou pořádá
společnost Sazka a jejími garanty jsou sportovci z řad
našich olympioniků. Okres Nový Jičín má každý rok na
starosti Šárka Kašpárková, která naši zemi reprezentovala
ve skoku do výšky a trojskoku.
Soutěž se konala 15. 4. 2019 v Odrách a naši školu
reprezentovali ze 6. třídy Mahir Durmus, Ondra Stiler,
Martin Kraus, Veronika Čížová, Sára Šeděnková, Adéla
Matějová a Saša Klegová, ze 7. třídy Daniel Zdražil, z 8.
třídy Petr Zdražil, Matyáš Klepek, Matěj Štěpánek a z 9.
třídy Michal Křepelka.
Soutěže se účastnilo asi 120 závodníků, byli rozděleni na
chlapce a dívky a dále podle roku narození.
Tak jako loni plnili řadu disciplín např. kliky po dobu 2
minut, trojskok, skoky přes švihadlo po dobu 2 minut,
hod dvoukilovým medicinbalem přes hlavu, běh na 1000
m a driblování míčem na košíkovou. Jejich výkony byly
bodovány podle tabulek.
My jsme letos poprvé soutěžili i jako družstvo, ve kterém
byli 4 chlapci a 4 dívky. Jako družstvo jsme se umístili na 7.
místě z 10 družstev. Jako jednotlivci jsme získaly jedno 4.
a jedno 5. místo.

I ostatní závodníci se snažili dosáhnout co nejlepších
výkonů, děkujeme jim za reprezentaci školy a věříme, že
příští rok se soutěže opět zúčastníme.

Základní škola T. G. Masaryka Jistebník

OVOV

Mgr. N. Malaníková
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ČOKOLÁDOVÁ
TRETRA

Kdo vymyslel název této soutěže jsem nezjišťovala.
Co je to čokoláda ví každé malé dítě, všichni si ji občas
dopřejeme. Ale tretra? To už asi ví málokdo. Tretry jsou
běžecké boty, ve kterých se běhají krátké tratě např. 100 m,
200m nebo 300 m, v předu na špičkách jsou opatřeny
hřeby a ty nutí závodníky běžet jen po špičkách, tak jak
je to správně a díky toho mají běžci lepší výkony než
v obyčejných botách.
Čokoládová tretra jsou běžecké závody pro žáky 1. – 5.
třídy právě v těchto disciplínách. Kuriozní na tom je, že
tyto závody se v tretrách neběhají, ale každý běží ve svých
obyčejných teniskách. V hodinách tělesné výchovy jsme
uspořádali základní kolo této soutěže, žáci běhali podle
roku svého narození 100, 200 nebo 300 metrů. Tři nejlepší
chlapci a tři nejlepší dívky z každé kategorie se v polovině
června zúčastní krajského kola v Ostravě. Do té doby musí
pilně trénovat, aby dosáhli co nejlepších výsledků.

NĚCO Z HISTORIE
SDH JISTEBNÍK

SDH Jistebník

Dne 2. července 1933 byl v Jistebníku založen „Český
hasičský sbor“, ve kterém tehdy obyvatelstvo německé
národnosti početně několikanásobně převyšovalo
českou národnostní menšinu. Sbor vznikl ne ani tak
z potřeby hmotné a požárně bezpečnostní, ale z podnětu
tehdejšího okresního úřadu a české hasičské župní
jednotky v Klimkovicích. V té době hasičské sbory
dostávaly pravidelné státní podpory a různé subvence,
které ovšem v Jistebníku vždy odebral německý hasičský

10

Jak se nám bude dařit se dozvíte v dalším zpravodaji.
Mgr. N. Malaníková

sbor jako do té doby jediný v obci. A aby se tyto podpory
dostaly také do českých rukou a aby zároveň byly
podpořeny zájmy české národní věci, byl v Jistebníku
založen vedle stávajícího německého hasičského sboru
druhý hasičský sbor, jenž nesl název „Sbor dobrovolných
hasičů v Jistebníku nad Odrou – Nádraží“. Každou neděli
pak svolávala polnice trubače Rudolfa Hrabovského členy
sboru k pravidelnému cvičení. Tehdy také učinil český
hasičský sbor první průlom do německé bašty v Jistebníku,
kterou v té době představoval tzv. obecní hostinec. Nebylo
v té době vůbec myslitelné, aby kterýkoliv český spolek

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Doba okolo roku 1955 se jeví jako rozhodující pro
kvalitativní vývoj sboru. Nové vedení, do jehož čela
přichází Josef Konečný, vytváří potřebné předpoklady
pro to, aby se postupně zvyšovala úroveň sboru ve všech
jeho oblastech působnosti. Členská základna se tehdy
pohybovala mezi 70-85 členy, včetně „Mladých hasičů“.
Sbor byl vybaven moderním hasícím zařízením včetně
motorového vozidla Tatra 805. Sbor měl dvě požární
družstva dospělých a družstvo mladých žáků.
Takovémuto rozvoji již přestala vyhovovat požární
zbrojnice, a proto se v roce 1958 přistoupilo k její opravě.
Byla provedena nadstavba prvního patra, rekonstrukce
věže a podstatné zvětšení skladových a garážových
prostor. Jednalo se o velkou stavební akci, svého druhu
a rozsahu jednou z prvních v Jistebníku. Sbor nadále
početně rostl – v této době čítala členská základna již 109
členů, z toho 21 žen. Sbor také začíná uplatňovat ve své
činnosti nové metody – jde především o prevenci, tedy
činnosti a úsilí předcházet požárům různými způsoby
a cestami. Není tak zřejmě náhodou, že v Jistebníku hořelo
jen velmi málo a když už, tak s minimálními škodami.
Dne 13. listopadu 1981 přebral náš sbor od České státní
pojišťovny novou cisternu RTH CAS 25, čímž byla zajištěna
velmi dobrá vybavenost sboru.
Růst technického vybavení si opět vyžádal další zvětšení
a rozšíření skladových a garážových prostor. Tato
potřeba se účelně vyřešila další zásadní rekonstrukcí
požární zbrojnice, a to přístavbou přízemí, nad nímž

byla vybudována jedna kompletní bytová jednotka.
Nově zrekonstruovaná zbrojnice se tak stala významnou
součástí kulturního a společenského života v obci.
Rok 1989 přinesl opět změny – sbor se vrací k historickému
názvu „Sbor dobrovolných hasičů“, ze kterého je patrný
prvek dobrovolnosti vyplývající z mravního pocitu
potřeby pomoci bližnímu.
V průběhu desetiletí se pohyboval stav členů mezi 80
až 120 členy, činnost řídili starostové sboru, jak byli
postupně voleni: Vojtěch Sýkora, Vojtěch Bednář, Roman
Konečný a Vlasta Krayzlová. K pozitivním jevům tohoto
období nepochybně také náleží uzavření dohody o
spolupráci s obecním úřadem, zejména v oblasti požární
bezpečnosti v obci, tedy spolupráci pro obě strany
prospěšné a užitečné. V tomto období byl sbor zařazen do
okrsku Klimkovice, v jehož výboru byli zastoupeni tři naši
zástupci, a to Otilie Konečná – starostka, Antonín Krayzel
– revizor a Jaroslav Bužek – preventista okrsku. Paní Otilie
Konečná vykonávala funkci starostky až do zrušení okrsku
v roce 2011.

V roce 2009 byla zásahová jednotka přeřazena z třídy
JPO 5 do JPO 3, což představuje další významný krok v
jejím rozvoji.
V roce 2010 bylo Obecním úřadem Jistebník zakoupeno
nové zásahové hasičské vozidlo TATRA 812-2-CAS 20
a předáno našemu sboru k užívání.
21. 1. 2016 byl zásahové jednotce předán do užívání
dopravní automobil Mercedes Benz, který nahradil již
dosluhující Avii A30. Vozidlo bylo financováno z dotačního
programu a v celém Moravskoslezském kraji jich bylo do
provozu předáno celkem 50 kusů.
Tímto bych ukončil průřez historií našeho sboru a pozval
Vás na soutěž žáků a dorostenců Moravskoslezské ligy,
která se koná dne 9. 6. 2019 v 8:30 na hřišti TJ Jistebník.
Srdečně zveme všechny příznivce hasičského sportu.
Vaši hasiči.

SDH Jistebník

mohl v tomto německém hostinci něco pořádat. A byli to
právě čeští hasiči, kteří tu jako první uspořádali svůj ples.
Nehledě k úspěšnému výtěžku byly takové podniky velmi
důležité pro podporování a upevňování sebevědomí
české menšiny. Tímto se český hasičský sbor stal hned od
počátku své existence vedle ostatních českých institucí
významným společenským činitelem, který účinně
napomáhal stmelovat příslušníky české menšiny v obci.
Není tedy náhodné, že v roce 1938 čítal tento sbor na 50
členů, což představovalo zástupce skoro z každé české
rodiny a domácnosti v Jistebníku.
Neblahé politické události podzimu roku 1938
a německá okupace Jistebníku zasáhly velmi nepříznivě
do života a fungování českého hasičského sboru. Většina
jeho funkcionářů se dříve, či později z obce vystěhovala,
majetek sboru, finanční i hmotný, byl zabaven a veškerá
další činnost sboru byla zastavena. Po osvobození
v květnu 1945 se však opět činnost našeho hasičského
sboru v Jistebníku obnovila. Všechnu výzbroj a výstroj,
kterou jistebničtí Němci odvlekli až do Rudoltic u Vítkova,
se podařilo přivézt zpět. Stroje byly opraveny a odevzdány
českému požárnímu sboru v Jistebníku. V roce 1949
zakoupil sbor starší, ale zachovalý automobil, který po
opravě členy sboru, užíval k hasičským účelům. Z tohoto
období rovněž pochází usnesení valné hromady konat
vždy po masopustu „Hasičský ples“, který se stal v obci
tradičním a tato tradice se dodržuje dodnes.
V roce 1951 vzniklo při sboru družstvo mladých
dorostenců, které vedl Antonín Habernal. Toto družstvo se
v té době stalo středem pozornosti, neboť se do té doby
žádný okolní sbor nemohl takovým družstvem pochlubit.
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TJ ISMM
JISTEBNÍK, Z. S.
TJ ISMM JISTEBNÍK „MUŽI A“
Mužstvo „A“ zatím odehrálo na jaře 4 zápasy s bilancí: 2 výhry a 2 prohry, skóre 7:7.
Staré Město – Jistebník
2:3
(Capovský P., Mohyla P., Wojcik T.)
Jistebník – Bystřice
1:3
(Wojcik T.)
Stonava – Jistebník
2:1
(Mohyla P.)
Jistebník – Smilovice
2:0
(Ogoň 2 x)

1

Bystřice 		 18

12

4

2		 37:21		 40

2

Stonava 		 18

12

3

3		 38:21		 39

3

Vratimov 		 18

9

6

3		 34:21		 33

4

Slavia Orlová 		 18

9

2

7		 30:32		 9

5

Jablunkov 		 18

8

4

6		 32:24		 28

6

Dobrá 			 18

6

6

6		 18:22		 24

7

Dobratice 		 17

7

2

8		 34:34		 23

8

Lučina 			 18

7

2

9		 37:46		 23

9

Libhošť 		 17

6

4

7		 25:28		 22

10

Staré Město 		 17

5

4

8		 35:34		 19

11

Baník Albrechtice

17

5

4

8		 25:31		 19

12

Jistebník 		 17

5

3

9		 26:27		 18

13

Hrabová 		

18

4

3

11		

26:45		

15

14

Smilovice 		

17

4

1

12		

25:36		

13
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JISTEBNÍK „MUŽI B“
Mužstvo „B“ odehrálo zatím 2 zápasy s bilancí: 1 výhra na penalty a 1 prohra, skóre 6:10.
Jistebník – Bílov		
3:3
(Veselý O., Rašek J., Nesvadba P. ml.)
Lubina – Jistebník
7:2
(Vavroš M. 2 x)

12

1

Hostašovice 		 14

13

0

1

52:11		 39

0

0

2

Lubina 		 1

11

0

3

49:22		 32

1

0

3

Bílov 			 14

9

0

5

53:27		 28

0

1

4

Vražné 		 14

9

0

5

46:42		 27

1

1

5

Kujavy 			 14

8

0

6

28:26		 24

1

1

6

Straník			 13

7

0

6

40:29		 20

1

0

7

Žilina 			 14

7

0

7

34:38		 19

2

0

8

Nová Horka 		 14

4

0

10

24:33		 15

0

3

9

Jistebník B 		 13

5

0

8

28:45		 15

1

1

10

Heřmanice u Oder

14

4

0

10

21:49		

11

2

1

11

Lubojaty 		

14

3

0

11

19:42		

10

1

2

12

Pustějov B 		 14

3

0

11

17:47		 9

0

0

MLADŠÍ ŽÁCI
Mužstvo „mladších žáků“ odehrálo zatím 3 zápasy s bilancí: 1 remíza a 2 prohry, skóre 2:14.
Olbramice : Jistebník
2:2
(Buchta D., Kaandorp V.)
Jistebník – Kunín		
0:5
Jakubčovice – Jistebník 5:0

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

1

Spálov 				13

13

0

0

91:13		39

2

Kunín 				14

10

0

4

81:30		30

3

Bílovec 			 14

10

0

4

79:36		 30

4

Studénka 			 14

7

0

7

50:38		 21

5

Suchdol nad Odrou 		 14

7

0

7

65:60		 21

6

Jakubčovice n/O 		 14

4

0

10

34:107		 12

7

Olbramice 			 13

2

1

10

28:65		 7

8

Jistebník 			 14

1

1

12

12:91		 4

Další zápasy:

28. 4. 2019

NE

13:30 		

Jistební—Olbramice

2. 5. 2019

ČT

16:30 		

Jistebník—Spálov

10. 5. 2019

PÁ

16:30		

Suchdol/O.—Jistebník

19. 5. 2019

NE

14:00 		

Jistebník—Bílovec

26. 5. 2019

NE

14:00 		

Jistebník—Studénka

31. 5. 2019

PÁ

16:30

Kunín—Jistebník

9. 6. 2019

NE

14:00		

Jistebník—Jakubčovice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Mužstvo „starší přípravky“ odehrálo zatím jen 1 zápas s bilancí: 1 prohra, skóre 2:7.
Libhošť – Jistebník
7:2
(Motyčka A., Kaandorp V.)

1

Libhošť 		 7

6

0

1

69:27		 18

2

Mošnov 		 6

5

0

1

41:21		 15

3

Jistebník 		 7

2

0

5

31:40		 6

4

Kateřinice 		 6

0

0

6

16:69		 0

25. 4. 2019

ČT

16:30 		

Jistebník—Mošnov

16. 5. 2019

ČT

17:00 		

Kateřinice—Jistebník

23. 5. 2019

ČT

17:00

Jistebník—Libhošť

29. 5. 2019

ST

17:00		

Jistebník—Kateřinice

31. 5. 2019

PÁ

17:00		

Mošnov—Jistebník

STARÁ GARDA
Mužstvo Staré gardy po kvalitní zimní přípravě, kdy jsme chodili 2 x týdně trénovat (pátek Košatka, neděle Jistebník),
konečně nastoupilo k prvnímu zápasu na domácí půdě. Přijelo družstvo z Valašské Bystřice. S tímto soupeřem se
potkáváme cca 10 let a máme s nimi pozitivní bilanci.
Stará garda Jistebník – Stará garda Valašská Bystřice 		
6:0
(Myška 3 x, Vrážel J., Zsilinský L. 2 x)

sport

Další zápasy:
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Další zápasy:

19. 4. 2019

PÁ

17:30		

Jistebník—Valašská Bystřice

24. 4. 2019

ST

17:30		

1.FC Slovácko ženy—Jistebník

3. 5. 2019

PÁ

17:30		

Jistebník—St. Bělá

10. 5. 2019

PÁ

17:30		

Suchdol—Jistebník

17. 5. 2019

PÁ

17:30		

Jistebník—

24. 5. 2019

PÁ

17:30		

H Žukov—Jistebník

31. 5. 2019

PÁ

17:30		

Jistebník—Doloplazy

7. 6. 2019

PÁ

17:30		

Jistebník—Pivín

VESNICKÉ
SPORTOVNÍ
HRY

Jedná se o celoroční soutěž v různých disciplínách
individuálních i kolektivních sportů.
Soutěžící obce jsou Dolní Lhota, Krásné Pole, Plesná, Velká
Polom, Horní Lhota, Polanka nad Odrou, Dobroslavice,
Vřesina, Olbramice, Jistebník, Zbyslavice a Klimkovice.
Od února po listopad probíhají jednotlivé soutěže.
Soutěžním dnem je zpravidla sobota dopoledne.
Informace o soutěži www.vshry.cz, https://www.
facebook.com/vesnickesportovnihry/

sport

Hledáme nové spoluhráče!!!
Jistebničtí sportovci, pojďte podpořit svou obec a vytvořit
si nové kamarády ve svých oblíbených disciplínách. Hráč
musí být starší 13 let a mít trvalé bydliště v Jistebníku.
Každé pondělí od 17:00 na multifunkčním hřišti u školy
hrajeme volejbal. Poslední květnové pondělí proběhne
střelba ze vzduchovky o jistebnického kapra, vedle
multifunkčního hřiště.
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Kontaktní osoby:
Martin Šajna (sajnam@seznam.cz, +420725257951),
Barbora Storzerová, Martin Krutil, Šárka Storzerova, Lenka
Vitochová, Martin Otto, Adéla Štandlová, Miroslav Štáb,
Eliška Rybková, Tomáš Vykydal, Lenka Šajnová, Pavel
Myška, Kateřina Gelnarová, Josef Bučko, Jan Holuša, Eva

Gorbová, Ivo Šrámek, Libor Zegzulka, Aleš Kučera, Jaroslav
Bednář, Adam Vlček, Pavel Krmelín, Přemek Bláha, Matyáš
Otto, Kateřina Pleskotová, Dalibor Čechovský, Martin
Karas, André Chocholatý, Viktorie Wojciková, Daniela
Filipcová, Jan Pleskot
Martin Šajna

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

PLÁN SOUTĚŽÍ VHS 2019
do celkového pořadí odpočet dvou nejhorších výsledků
sport
běh
volejbal
nohejbal
lukostřelba
MTB
střelba ze vzduchovky
sálová kopaná

obec
Dobroslavice
Krásné Pole
Horní Lhota
Velká Polom
Plesná
Zbyslavice
Polanka

termín
25. května
1. června
15. června
14. září
5. října
19. října
23. listopadu

V měsíci březnu 2019 proběhla Výroční členská schůze
chovatelů. Schůze se nesla ve slavnostním duchu, neboť
v měsíci březnu 2019 uplynulo přesně 35 let od založení
Základní organizace chovatelů Jistebník.
Zhodnotili jsme práci za uplynulý rok. Výstavní
činnost byla rozmanitá a naši členové se zúčastnili výstav
nejen v okolí, ale také vystavovali na vzdálenějších
výstavách. Přítel Jan Hőpp se zúčastnil Klubové výstavy
saténových králíku v Týništi nad Orlicí, kde získal titul
„Klubový mistr“ na svůj odchov saténových červených
králíků.
Na Celostátní výstavě mláďat králíků v Olomouci
a na Výstavě v Přerově nás reprezentoval Radomír Jedlička.
Celostátní výstavu zvířectva v Lysé nad Labem obsadili se
svými chovy Rostislav Tyleček a Jan Hőpp.
Mladý chovatel Vojtěch Hőpp, který nás
reprezentoval na výstavě Moravia Brno, získal za svůj
odchov zakrslých modrých králíku čestnou cenu a pohár
za „Nejlepší kolekci zakrslých králíků mladého chovatele“.
Mnoho dalších ocenění získali i ostatní členové. Děkujeme
jim za reprezentaci a přejeme mnoho chovatelských
úspěchů.
V loňském roce jsme uspořádali Místní výstavu
drobného zvířectva, na které jste mohli zhlédnout králíky,
drůbež (vodní i hrabavou) a holuby. Uspořádali jsme
rovněž chovatelský večírek.
Počet členů naší organizace není velký (16 dospělých +
3 mládežníci), ale i přesto se snažíme uspořádat akce pro
naše přátelé z řad chovatelů a spoluobčany.
Nebýt sponzorů, tak by tyto akce neměly tak
vysokou úroveň.

Děkujeme Všem sponzorům, kteří naše akce
podpořili:
Chov ryb Jistebník
ISMM Productin s. r. o. – Ing. Cváček Miloslav
Hospůdka na hřišti - Zuzana Malá
Dostihová stáj – Zuzana Švihorová
Ploty Hýl s. r. o. - Patrik Hýl
Včelařství - manželé Vrbinčíkovi
Zámečnictví - Pavel Mariáš
Řeznictví - Patrik Kučera
Kosmetika - Gabriela Dočekalová
Stavebnictví - Pavel Myška, pí. Vrbinčíková st.
Zámečnictví - Petr Frkal
MVDr. Storzerová Barbora a další).
Poděkování patří také Obecnímu úřadu a obecní
radě za příjemnou spolupráci a finanční dotaci.
V letošním roce Vás srdečně zveme na Místní výstavu
drobného zvířectva spojenou s Okresní výstavu mladých
chovatelů zvířectva, která proběhne ve dnech 30. a 31.
srpna 2019 v chovatelském areálu v Jistebníku.
Nesvadbová Marta

spolková činnost

CHOVATELSKÁ
ZPRÁVIČKA
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GALERIJNÍ
ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK

spolková činnost

Týdenní 5. mezinárodní sympozium výtvarníků
slavnostně odstartovalo 27. 4. Kozím dnem na Galerijní
ulici.
Návštěvníci měli možnost zhlédnout kozy v těch
nejrůznějších podobách, ochutnat a zakoupit kozí
výrobky, vidět a ucítit ,,kozí dechy”.
Žízen uhasil Velkopopovický kozel.
Zadudali muzikanti z Jablunkova.
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DÁMSKÝ KLUB 70 PLUS
V JISTEBNÍKU
V minulém zpravodaji jsme si mohli přečíst, že se u nás
v Jistebníku připravuje setkání našich obyvatelek v rámci
„Dámského klubu 70 plus“
Setkání se skutečně 2. května uskutečnilo a dnes můžeme
už konstatovat, že bylo milým překvapením nejen pro
účastnice, ale i pro organizátory. Odhad byl asi na 5-6
účastnic, zatím jich však přišlo 12! Výborně!
Popovídala jsem si s řadou žen a bylo slyšet jen chválu.
Přátelské ovzduší jako na besedě dobrých známých,
možnost si zavzpomínat na události minulé i novější, na
přátele a sousedy, se kterými se již scházet nemůžeme, na
všechny změny, kterými naše vesnice v průběhu let prošla.
A to všechno v příjemném prostředí “Galerie u foťáka“, kde
jsme toto posezení měli zpestřeno možností prohlédnout
si vystavené obrazy a popovídat si o nich.
No prostě - dobrá věc se podařila!
Pochvala paní I. Lövyové za dobrý nápad a manželům
Lipinovým za přátelské přijetí i pohostinnost.
Příští setkání je plánováno na 2. května v 17 hod. v sále
kulturního domu. Cílem bude si opět popovídat o všem
co jsme zažili i co prožíváme. Navíc bude toto setkání
zpestřeno možností vidět při práci výtvarné umělce,
účastmíky 5. mezinárodního sympozia výtvarníků.
D. Lövyová

Ahoj tati, před 14 dny se ti podařilo za podpory
pedagogů VŠB a vedení kraje, realizovat svůj sen a to
otevření restaurátorské dílny dopravních prostředků
na VŠB v Ostravě, která je první v České republice a
zřejmě i v Evropě.
Při této příležitosti bych se chtěla zeptat, jak tě vlastně
napadlo sbírat motocykly?
Ke sběratelství mě přivedlo několik skutečností. Jednak
osmašedesátý rok, kdy jsem byl vyloučen ze strany,
protože jsem se postavil proti okupaci sovětských vojsk.
V šedesátém devátém roce jsme se dostali s manželkou na
stodolarovku do zahraničí. Děti musely zůstat doma.
A v tu dobu jsem už měl i tady tu chalupu v Jistebníku. Byl
zde se mnou i můj syn Jeník, kterého vyloučili z pětiletého
středoškolského studia za karikatury učitelského sboru.
Další člověk, který mě měl na svědomí, byl můj spolužák,
Erich Preiss, který za mnou jednou přišel a říká: „Miroslave,
ty jsi študoval v Hořicích, já tam mám nějakou motorku,
já pro ni jedu, můžeš jet se mnou?“ Já říkám: „Tak jedem“.
Tak jsme jeli do Hořic, naložili motorku, přijeli jsme sem
a on říká: „A proč ty nesbíráš takovéto věci, takovéto

poklady?“ Protože Erich měl velkou sbírku, už v té
době, Tatrovek a restauroval je. No mě to také trklo. Tak
jsem říkal: „Dobře. Já musím něco dělat, práci nemám, ale
něco musím dělat, jinak se zblázním a skončím v Opavě.
Nemám k tomu daleko.“ Snad každý pochopí můj duševní
stav v té době.
I stalo se tedy, že jsem tady ve vedlejší obci v Janové, že
jsem koupil první motocykl, který jsem dával do kupy.
Začal jsem se zajímat, jaká je organizace těchto věcí, ano, a
najednou se kolem mě vyrojilo spoustu lidí, spousta přátel
a stal jsem členem Veteran car clubu ve Frýdku Místku.
Tam jsem vlastně poprvé viděl, jak se zrestaurují
mašinky a to na špičkové úrovni.
Jaká byla tvoje první motorka, kterou sis pořídil do
své sbírky?
Moje První motorka byla D-Rad (hovorově: derad)
z blízké obce Janov, na kterém přijel soused z Vídně po
pětačtyřicátém roce, který tam byl totálně nasazený.
Později mi to jeho zeťák vyčítal, že mám jeho motocykl.
Ale na tomto motocyklu jsem nikdy nejel. Protože
když jsem přijel poprvé s klubem do Pardubic i s tím
motocyklem, a viděl jsem, jak kolem jsou ti krasavci
uděláni, tak jsem se styděl to vůbec vytáhnout a do dneška
jsem na tom motocyklu nejel. Je ve sbírce, kterou jsem
daroval Moravskoslezskému kraji. Vím přesně, co se s tím
motocyklem musí udělat. To není vše, protože mám ještě

kultura

TATI,
JAK TO BYLO...
ROZHOVOR
DCERY S OTCEM
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taková lehká koloběžka a až teprve po třech letech jsem
si poprvé sedl na třistapadesátku, kde mě třeba Pepíček
Pavlíček učil, jak mám zavrkat, jak mám ohřát mašinu, jak
to nesmím přehánět. Všichni mi začali radit, protože už mi
šlo na padesátku. Měl jsem čtyřicet devět, když jsem sedl
za úzká řídítka.
Kolik motorek se ti nakonec podařilo sehnat?
Devadesát dva.

jednoho D-Rada, který už je modernější, z doby, kdy se
D-Rad dostal pod jinou firmu a ve které vyráběli německé
motocykly.
A takhle jsem najednou přišel k mašinkám, protože v té
době byl zákon, který velice znehodnotil hodnoty těchto
strojů, lidé je prodávali nebo dávali zadarmo, aby se jich
zbavili.

kultura

Kolik jsi měl let, když jsi začal sbírat motorky?
Měl jsem čtyřicet. Seznámil jsem se s mnoha kamarády
přes Svazarm a najednou mi někdo řekl: „ Jak to že nejezdíš
závody?“ A já říkám, já nemám závodní motocykl. My taky
někteří nemáme závodní motocykl, máme je upravené.
Tak jsem se o to začal zajímat. Na svědomí mě má můj
přítel Zdeněk Paznocht, který v té době dělal vedoucího
ostravských závodníků. Seznámil jsem se také v autoškole
s řadou závodníků a i s takovým jako byl František Bartoš,
který byl málo komunikativní, ale nevím, čím to bylo, že se
mnou se bavil.
Závodní motocykly jsme sháněli velmi intenzivně. Byl
jsem v Mostě, v Plzni, v Budějovicích, byl jsem ve Znojmě,
v Brně, ve Zlíně, na Slovensku, až na Východním Slovensku.
Vždycky jsem dostal echo, že tam a tam je těžká motorka.
Nikde jsem nic nenašel, až najednou přišel Zdeněk
Paznocht a říká: „Zajdi si do Frýdku, je tam nějaký pan
Sklenář, má tam tři mašiny.“ Tak jsem tam zašel. Stál tam
Walter 250. Třistapadesátka byla v jedné bedně rozebraná
a stála tam Jawa s kokpitem. Já jsem se té Jawy bál a říkal
jsem, že bych si vzal jen ty dvě. On řekl, že buď všechny,
nebo nic. Řekl jsem dobře. V té době chtěl za ty mašiny
šest tisíc. Já ty peníze neměl, takže jsem si na ně musel
půjčit. Najednou jsem měl tři závodní motocykly.
Třistapadesátku jsem začal skládat a asi 6 let stála tady
v kuchyni, až za ta léta, byl otisk přední a zadní gumy na
linoleu. Manželka říkala, že si ji vezmu za chvíli i do postele.
Tak jsem byl do té mašiny zamilovaný.
Začal jsem jezdit. Nejdříve na té dvěstěpadesátce, to byla
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Na svých motocyklech jsi i aktivně jezdil a účastnil se
mnoha veteránských závodů u nás i v cizině.
Z mnoha srazů sis přivezl věnec, a jak vy veteráni
říkáte, i hrnec. V kolika letech ses naposledy svezl a na
jakém motocyklu?
S motorkami jsem objel celou Evropu jako reprezentant
české motocyklové historie. Jako jediný jsem byl za
republiku v provincii Alstru v Irsku pozván mezinárodní
asociací závodníků, kde jsem byl s Havlovou Jawou,
s Vitvarovou Jawou a s Waltrem 350 Miroslava Čady. Tam
byly opravdu vynikající stroje české produkce. Když jsme
natočili před čestnými koly závodu naše „javičky“, a když
takoví pánové, jako Sammy Muller a John Reed uslyšeli
zvuk naší Jawy, zaklapli své motory a přišli poslouchat,
jak můj mnohaletý anglický přítel Mike Coombes zahřívá
svou mašinu. To bylo prostě neuvěřitelné.
My jsme měli s sebou vždy československou vlajku a
na závěr jsme měli připravenou i bečku českého piva a
slivovici a dělali jsme československý den.
Naposledy jsem se svezl na Helfštýnu, bylo mi 88, kde mě
představoval Jirka Zemánek. To jsem jel na motocyklu,
který je jediný na světě, La Mondiale, protože je lehký.
Jak tě napadlo, že by mohla vzniknout restaurátorská
škola dopravních prostředků a jak to všechno začalo?
Když jsem chodil do Frýdku, viděl jsem, kolik obnáší
různých profesí zrestaurovat historický motocykl podle
toho, jak je poškozen, jak je nekompletní. Zpozorněl jsem

a byl jsem velice vděčný za to, že mě kluci všude brali a já
jsem viděl, jak se to dělá. Do Ostravy jezdil pan Rychtera
ze Sovětic u Hradce Králové, který byl legenda tohoto
sportu. On jezdil zásadně na Laurinkách. Tak fantasticky,
jak on uměl rozběhnout Laurinku, to jsme nikdo neuměli.
A on jezdil i v provozu, třeba v Brně, každou křižovatku
Laurinku rozběhnul, protože Laurinky ještě neměly
spojku. Já mám od něho dar, klenot, kterým chci navnadit
obor závodních strojů, které by se měly restaurovat na
Vysoké škole báňské technické univerzity v Ostravě, je to
motocykl z roku 1895. Je to Laurinka, kterou mi daroval
za to, že jsem mu obstaral duralové trubky na rogalo, se
kterým ve svých sedmdesáti letech začal létat.
Restaurátorská škola mě napadla tenkrát, když jsem
horoval pro ty mašinky a seznámil jsem se s Milanem
Blahoutem, spolužákem mého syna Jeníka. On byl
tak nadšen, že jsme spolu jeli do Paříže na světovou
výstavu historických dopravních prostředků. A on řekl,
že on by tohle na své škole začal vyučovat, protože měl
restaurátorskou střední školu v Písku. A mě napadlo, že co
o dopravních prostředcích vím, to napíšu.

podle kterých by se na škole mělo vyučovat.
Co si pamatuju, já je totiž nemám, leží na ministerstvu
školství. Já mám jenom některé ty úryvky. Totiž my
jsme to potom chtěli realizovat s ředitelem Národního
technického muzea Ing. Arnoštem Nezmeškalem.
Jenomže ti úředníci na ministerstvu nám dávali tak
neuvěřitelné požadavky, např. kdo bude jednotlivé
předměty vyučovat, že jsme neměli sílu to neustále
doplňovat. Přesto jsme zainteresovali pány, kteří už byli
v důchodu a s ohromnou radostí by tohle chtěli dělat.

Před více než dvaceti lety jsi napsal školní osnovy,

Ing. Eva Prudilová

V roce 2015 ses rozhodl věnovat Moravskoslezskému
kraji 41 motocyklů a vznikla stálá výstava Expozice
historických motocyklů na Výstavišti Černá louka v
Ostravě. Nyní po otevření restaurátorské dílny by se
každým rokem měl jeden motocykl zrestaurovat.
Poslední usnesení hejtmanství a Vysoké školy báňské,
technické univerzity spočívá v tom, že restaurování celé
sbírky a strojů, které jsem daroval, budou spravovat
budoucí inženýři - restaurátoři dopravních prostředků
a historických vozidel. To je neuvěřitelný úspěch.

UKLIDÍME
JISTEBNÍK 13. 4. 2019
Byť se zdálo, že po několika letech pravidelných
jarních úklidů, organizovaných a prováděných členy
Mysliveckého sdružení, už odpadků moc nebude, byli
jsme nepříjemně překvapeni hromadou, která se opět
nasbírala.
Bohužel někteří naši spoluobčané i přespolní berou vše,
co je za jejich plotem jako odpadní jámu, která spolkne
vše.
Děkujeme všem, kdo se zúčastnil jarní akce „Uklidíme
Jistebník” 13. 4. 2019
foto Jan Kašinský

JISTEBNIČANÉ,
KTERÉ (MOŽNÁ)
(NE)ZNÁTE

Ještěrka obecná
Ještěrka je nejhojnější náš plaz, kterého máte mnozí na
zahradě u domu. Samice a mláďata jsou převážně hnědá
s tmavými skvrnami, samec má zpravidla hnědý hřbet a
zelené boky. Někteří samci jsou zelení celí. Potravu tvoří
hmyz, pavouci, žížaly a další bezobratlí.

příroda

Živá zahrada – aneb příroda před naším prahem I.
Všechna následující zvířata jsou z naší nevelké zahrádky.
K tomu, abyste je spatřili, se stačí dobře dívat.
Na webu obce Jistebník (http://www.jistebnik.cz/
gallery3/ ), najdete další obrázky.
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Samci jsou zvláště v době rozmnožování teritoriální a
svádějí o své území tvrdé boje, končící často zraněním.
Po páření samci ještě několik dnů samici hlídají. Samice
kladou jednou až dvakrát ročně 4 – 15 vajec, která
zahrabává do písku.
Známá je její schopnost odlomit v nebezpečí ocas.
Odlomený ocásek se ještě nějakou dobu hýbe a odvádí
pozornost predátora. Ještěrka pak může uniknout. Ocásek
pak může dorůst, ale nejsou už v něm obratle, pouze
chrupavka. Ocásek je kratší a ještěrka už nikdy nebude tak
obratná, jako dříve.

Orel královský
K pořízení mimořádného snímku na zahrádce někdy stačí
mít po ruce foťák a zvednout oči k obloze. Orel královský
je u nás vzácným dravcem, hnízdícím v několika párech
na jižní Moravě. Mladí ptáci se toulají v okruhu několika
set kilometrů. V naší zahradě orli královští nehnízdí, ani
nehledají potravu. Jen si tak občas proletí kolem.

Rosnička zelená
Rosnička je jediná naše stromová žába, kterou v létě
najdete i dosti daleko od vody, sedící na listech větších
bylin nebo na listech stromů i ve výšce několika metrů.
Většinou je opravdu zelená, jak napovídá název, ale je
schopna barvoměny podle prostředí kde se vyskytuje
a taky podle teploty.
Otakárek fenyklový
Je jeden z největších i nejkrásnějších našich motýlů.
Vyskytuje se jednotlivě, ale jeho početnost není nijak
nízká a vyskytuje se pravidelně. Housenka žije na řadě
miskovitých (mrkvovitých) rostlin – mrkvi, petrželi,
kopru, fenyklu, apod.

příroda

Kovolesklec šedivkový
Zatímco hranostajník bukový je nenápadný motýlek,
který je bizarní ve stadiu housenky, je kovolesklec
šedivkový v mládí nenápadnou zelenou housenkou,
a po opuštění kukly se promění v podivné chlupaté
stvoření, s lesklými ploškami na křídlech.
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Hranostajník bukový
Podivné stvoření na listu
ořešáku, je housenka nenápadného chlupatého nočního
motýlka - hranostajníka bukového. Motýl je nenápadná
noční můra, která snadno unikne pozornosti. Housenka
má však mezi ostatními motýlími housenkami naprosto
unikátní vzhled. Má prodloužený druhý a třetí pár nohou,
na konci zadečku vidlici. V případě nebezpečí se prohne,
vztyčí přední i zadní část těla a promění se v bizarního,
podezřelého tvora.
Jan Kašinský

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

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

Ing. Jaroslav Horník
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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inzerce

JISTEBNICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Realizace staveb, projekční a inženýrská činnost
www.jistav.cz

info@jistav.cz

Přijmeme pracovníky všech stavebních profesí na hlavní nebo
vedlejší pracovní poměr – např.: studenti, důchodci, nezaměstnaní,
rekvalifikanti.

!

POUZE NA TELEFONICKÉ
OBJEDNÁVKY

!

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ
Vám nabízí jedinečnou službu ošetření Vašich mazlíčků
v domácím prostředí

inzerce

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
24

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

KDY? v sobotu 25. KVĚTNA 2019
KDE?

areál výrobního závodu Jistebník
Jistebník 460

PROGRAM:

areál výrobního závodu Štítina
Hlavní 343

Oficiální zahájení akce: 9.30 hod. – Jistebník, 10.30 hod. – Štítina
• Komentované prohlídky
• Program pro děti
• Občerstvení
Předpokládané ukončení akce je ve 14:00 hodin.
•

inzerce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ISMM GROUP
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inzerce

Renomovaná stavební společnost s provozovnou v Jistebníku

přijme do pracovního poměru:

DĚLNÍKY A ZEDNÍKY DO STAVEBNÍCH PROFESÍ
Požadujeme:
aktivní přístup k práci, znalosti základních stavebních postupů,
časová flexibilita (práce po celé ČR)
Nabízíme:

výdělky až 27 000 Kč/ měsíčně
nástup ihned,
dlouhodobě stabilní pracovní zázemí

Volejte na tel. čísla: 596 139 284, 596 139 270 nebo 602 774 776

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB

inzerce

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

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS

• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

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

NÍK
JISTEB

5.

JISTEBNÍK

Doprovodná akce v rámci
MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA VÝTVARNÍKŮ
V JISTEBNÍKU OD 27. 4. DO 3. 5. 2019.

NÍK
JISTEB

3.5. 2019
JURAJ ČUTEK

výstava obrazů a plastik
VERNISÁŽ v 17,30 hod. v GALERII U FOŤÁKA
Hudební doprovod - Peter

Lipa

inzerce
inzerce

Výstava potrvá do 9. 6. 2019

Galerie u foťáka, Jistebník 145
otevřeno středa až neděle od 15-19 hodin
www.galerijniulice.cz

JISTEBNÍK
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vystoupení dětí z MŠ
vystoupení žáků
ZŠ T. G. Masaryka Jistebník
taneční vystoupení kroužku zumby
pod vedením M. Littnerové
bublinová show Matěje Kodeše
spojená s workshopem
Dechový orchestr mladých Jistebník z. s.
Gangsters of Swing Orchestra

e
k
a
L
s

i
w
Mala

íkem

em
ěvák
p
z
a

em
t
r
e
Alb rným
Če

e bn
hud

O doprovodný program a občerstvení se postarají hasiči, myslivci, sportovci a chovatelé.

JISTEBNÍK

se baví

1. května

Vernisáž výstavy v kostele Nejsvětější Trojice
Klimkovice, pořádá Galerijní ulice

3. května

Peter Lipa, koncert, KD, pořádá Galerijní ulice

4. května

Pochod krajinou jistebnických zpěváčků

11. května		
května
15.

Den matek, KD

18. května

9. ročník - Jistebnický půlmaraton

25. května

FPFL - Festival Poodří Františka Lýska, KD

31. května

kácení májky, dětský den, hřiště TJ Jistebník

1. června

SDH Jistebník, soutěž mladých hasičů

8. června

Vítání občánků a Jubilanti

22. června

Obecní slavnost, hřiště TJ Jistebník

30. června

pouť na Petra a Pavla
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