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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou nový Jistebnický zpravodaj. Je v nové podobě, nejen
velikostí, ale snažili jsme se zlepšit i obsah. Navíc naši obec vyjde podstatně
levněji než v předešlé podobě. Chceme, aby byl Jistebnický zpravodaj
i prostorem, kde se Jistebničané mohou konstruktivně vyjádřit k rozvoji obce.
Budeme vděční, když se svým názorem zapojíte do některého z příštích čísel.
Uzávěrka příspěvků dalšího čísla je 19. dubna 2019!
Děkuji tímto také všem, kteří se na novém Jistebnickém zpravodaji podíleli.
Za redakční radu: Jan Lipina

OBSAH

INFORMACE OÚ
Slovo starostky				1
Vybrali jsme z usnesení 4. zasedání
zastupitelstva obce Jistebník		
Nová zelená úsporám 2019		

2
2

Naši jubilanti				3
Zprávičky z naší školičky			
3
Z naší základní školy			
4
Dámský klub 70 plus			
5
Knoppův kříž				6
KULTURA
16. ročník FPFL				7
Jistebničané, které (možná) (ne)znáte
Co je to “jistebník” čili “boudník”		

8
10

Dříve než zemřou řeky			
12
Vážení Jistebničané			14
SPORT
Rozpis utkání jaro 2019 muži “A!		
Fotbalové družstvo mužů Jistebník “B”

15
15

Valná hromada TJ ISMM Jistebník		
Jistebnický VH- půlmaraton		

17
18

PLACENÁ INZERCE			19

JISTEBNICKÝ zpravodaj / březen /duben / 2019

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Šárka Storzerová

SLOVO
STAROSTKY
OBCE

V měsíci únoru jsme podali žádost na ministerstvo pro
místní rozvoj do podprogramu „Podpora obnovy a rozvoj venkova“ na dotaci Obnovy drobných sakrálních
staveb a hřbitovů.
Na katastru obce Jistebník bylo nalezeno torzo
Knoppova kříže. Jedná se o hodnotnou památku
s výrazným rukopisem, původně kvalitně lidově
a řemeslně zpracovanou, která se dochovala ve velmi poškozeném stavu. Povrch pískovce je napaden
biologickým porostem řas a mechů, je znečištěn zeminou. Hlava Krista je rozlomená, obličejová část je
volně oddělená. Kříž včetně korpusu Krista je rozlomen na tři části.
Výsledkem restaurátorského zásahu bude provedení
kompletace díla, včetně chybějících detailů.
Po dokončení se památka stane výraznou dominantou
okolního prostoru v nedaleké blízkosti kostela sv. Petra
a Pavla.

Poděkování našim občanům
Mgr. Tomáši Žílovi

za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
– udělena zlatá medaile prof. Mudr. J. Jánského

Ing. Davidu Celerovi a p. Martinu Žídkovi
za 80 bezpříspěvkových odběrů
– udělen Zlatý kříž 3. třídy

p. Martinu Čajdíkovi

za 250 bezpříspěvkových odběrů krve
– udělena plaketa Dar krve – dar života.
Těmto občanům děkuji, zaslouží náš obdiv.

Poděkovat bych chtěla zároveň i všem firmám
a podnikatelům za hodnotné ceny, které poskytli obecnímu úřadu na ples.

obec informuje

Prosíme občany, aby závady osvětlení a rozhlasu nahlásili na telefonním čísle OÚ 556 418 066, 556 418 055
nebo osobně na podatelně OÚ. 		
										Děkuji.
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VYBRALI JSME
Z USNESENÍ

4. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 26. 2. 2019

Z

astupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění:
schvaluje
žádost příspěvkové organizace Základní škola TGM Jistebník na přerozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku v částce 57.497, 72 Kč, a to částku 45.000,- Kč do fondu odměn a částku
12. 497,72 Kč do fondu rezerv;
převod konvektomatu pro ZŠ TGM 		
Jistebník, p. o.;
zařazení investičního záměru „Zefektivnění 		
předškolní výchovy a vzdělávání“ 			
o předpokládaných celkových nákladech 		
11. mil. Kč do Strategického rámce Místního
akčního plánu ORP Bílovec;
záměr manželů Kuderových na odkoupení 		
části obecního pozemku parc. č. 648/1 v k. 		
ú. Jistebník;
provádění rozpočtových opatření obce 		
Jistebník u dotací ve výdajové i příjmové
části bez omezení, v ostatních případech
do výše 500 tis. Kč u všech rozpočtových 		
změn v součtu za jedno rozpočtové opatření
u jednotlivých závazných ukazatelů (včetně 		
navýšení či snížení příjmů a výdajů),
schvalování a provádění úprav závazných 		
ukazatelů příspěvkovým organizacím obce.

NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM 2019

V

obec informuje

Mgr. P. Storzer

ážení občané,
zasílám krátký souhrn některých aktuálních dotačních možností k případnému využití. Nová zelená
úsporám 2019 je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního
prostředí, zaměřuje se na úspory energií v rodinných a bytových domech. Ve vztahu k rodinným

domům lze požádat o tyto dotace:
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neschvaluje
dopravní značení pro místní úpravu na
místních komunikacích dle zpracovaného 		
projektu z června 2017 projekční kanceláří 		
Till – Projekt;
žádosti na odkoupení pozemku parc. č. 1814/2
v k. ú. Jistebník panu Baarovi a pozemku
parc. č. 1814/3 panu Vojáčkovi, neboť se jedná
o obecní pozemky, které byly v rámci
komplexních pozemkových úprav zařazeny
do plánu společných opatření, dle zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech, v platném znění;
realizaci vodovodní přípojky pro logistické
centrum LIDL.
bere na vědomí
zakoupení sekací hlavy na ISEKI SXG 19 od
firmy Chlebiš, s. r. o., v částce 66.538,- Kč,
včetně DPH;
informace starostky obce a Rozhodnutí
starostky obce č. 3.

Zateplení
Z programu lze získat dotaci na zateplení obvodových
stěn, střechy, stropu a podlah, výměnu oken a dveří,
odborný posudek a technický dozor, zelené střechy,
využití tepla z odpadních vod a venkovní stínící techniku.
V kombinaci s kotlíkovou dotací je možné získat dotační
bonus, dotaci lze získat i při provádění prací svépomoci
(renovace od 1. 9. 2018). Výše dotace závisí na ploše
zateplované konstrukce na obálce budovy, čím více
opatření za účelem úspory energie je provedeno, tím
vyšší je dotace. Získat lze až 50 % celkových způsobilých
výdajů, maximálně však 550 000 Kč. Spolu se zateplením
program podporuje mj. venkovní stínící techniku
(rolety, žaluzie, slunolamy apod.) s ručním ovládáním
částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy a s inteligentním
automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných
domů, výhradně elektronicky, a to před zahájením,

v průběhu i po dokončení prací, nejpozději do
31. 12. 2021 či do vyčerpání alokace. Žadatelé z
Moravskoslezského kraje jsou zvýhodněni.
Výstavba
Z programu lze získat dotaci na výstavbu nového
rodinného domu s velmi nízkou energetickou
náročností, odborný posudek a měření průvzdušnosti
obálky budovy, stavbu zelené střechy a využití tepla z
odpadních vod. Dotace je poskytována jednorázovou
částkou 150 000 Kč, 300 000 Kč nebo 450 000 Kč (dle
dosažených energetických parametrů budovy). Čím je
dům úspornější, čím více využívá energii z obnovitelných
zdrojů, tím je vyšší dotace. Instalaci zdrojů využívajících
obnovitelné zdroje energie provádí dodavatel. Dotace
kryje až 50 % způsobilých výdajů. O dotaci mohou
žádat první vlastníci domů, výhradně elektronicky,
a to před zahájením, v průběhu i po dokončení prací,
nejpozději do 31. 12. 2021 či do vyčerpání alokace.
Žadatelé z Moravskoslezského kraje jsou zvýhodněni.
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Zdroje energie
Z programu lze získat dotaci na solární termické
a fotovoltaické systémy, systémy řízeného větrání
se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
(rekuperace), výměny elektrického vytápění za
systém s tepelným čerpadlem, výměnu lokálních
topidel na tuhá paliva. Fyzické osoby mohou čerpat
příspěvky na výměnu neekologických kotlů z tzv.
kotlíkových dotací. Za kombinaci dotace z programu
s kotlíkovou dotací lze získat dotační bonus. Dotace
je poskytována jednorázovou fixní částkou 35 000
nebo 50 000 Kč na termické solární systémy, 35 000
Kč až 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy, 75
000 Kč nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného
větrání se zpětným získáváním tepla a 25 000 až 100
000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla.
Získat lze až 50 % celkových způsobilých výdajů,
nejvýše 350 000 Kč. O dotaci mohou žádat vlastníci
či stavebníci rodinných domů, výhradně elektronicky,

a to před zahájením, v průběhu i po dokončení prací,
nejpozději do 31. 12. 2021 či do vyčerpání alokace.
Žadatelé z Moravskoslezského kraje jsou zvýhodněni.
Dotační bonus
Za kombinaci dotace z programu s dotací z 2. a 3. vlny
kotlíkových dotací lze získat mimořádný dotacní
bonus. Ten získáte, pokud zkombinujete žádost o
dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci
solárního systému s dotací na výměnu nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva za jiný ekologický či úsporný
zdroj tepla. Nárok na bonus lze uplatnit do 2 let od
získání dotace na nový kotel. Po dokončení úprav
je vyplacena jak dotace z programu, tak bonus za
výměnu kotle.

Více informací na www.novazelenausporam.cz

NAŠI
JUBILANTI

V měsíci březnu a dubnu se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
v březenu oslaví
Milan Holaň		
Zdeněk Rašek		
Jan Vlček		
Zdeňka Kotková

v dubnu oslaví
Anton Kamenský
Petr Pažický

80 let
70 let
70 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

ZPRÁVIČKY
Z NAŠÍ
ŠKOLIČKY
Zápis do mateřské školy
pro školní rok
2018/2019

80 let
70 let

V. Vaňková, ředitelka MŠ
Mateřská škola Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace
oznamuje:
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
proběhne v hlavní budově Mateřské školy, Jistebník okres Nový

obec informuje

Jičín, č. p. 325 ve dnech 2. 5. 2018 - 4. 5. 2018 v době od
7.00 hod. do 14.30 hod., zápis do mateřské školy pro
školní rok 2018/2019.
K zápisu přineste s sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 let, nejdříve však děti od 2 let nebo děti s odkladem školní
docházky. Děti budou přijímány podle Směrnice pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a Kritérií pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platných na
zdejší mateřské škole. Pro školní rok 2018/2019 bude v
mateřské škole 15 volných míst.
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Z NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Maškarní ples								Mgr. N. Malaníková

V

sobotu 9. 2. se v sále kulturního domu konal pohádkový maškarní ples, který organizovala naše škola
ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy. Na začátku jsme shlédli vtipná a krásná vystoupení dětí
z mateřské školy. První se jmenovalo “Hasičské hrátky” a nacvičily jej p. učitelka Rečková a p. ředitelka
Vaňková, druhé mělo název “Šmoulové” a to nacvičily p. učitelky Čiberová a Šnajdrová.

Jako každý rok vystupovaly i děti z tanečního kroužku pod vedením p. Moniky Littnerové. O hlavní program
našeho pohádkového plesu se postarala kouzelnice Radana. Kdo chtěl, mohl zkusit své štěstí v bohaté tombole,
rybolovu a na kole štěstí.
Děkujeme všem sponzorům za finanční dary a hodnotné ceny do tomboly.

Lyžařský výcvikový zájezd						Mgr. N. Malaníková

obec informuje

V
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období vánočních prázdnin 23 žáků z 6. – 9. třídy netrpělivě vyhlíželo sněžení, protože od pondělí
7. do pátku 11. ledna byli účastníky lyžařského výcvikového zájezdu. Sníh napadl, tak jsme si sbalili
lyžařskou výzbroj a výstroj a autobusem jsme vyrazili na Bílou, do krásného hotelu Bauer. Ubytování
jsme byli ve dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, s televizí a pohodlnými

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

postelemi, ve kterých jsme po náročných dnech rádi
odpočívali. Od pondělního odpoledne až do pátečního
poledne jsme všichni pilně lyžovali ve třech družstvech,
do kterých byli žáci rozděleni. První a druhé družstvo
během týdne lyžovalo na všech sjezdovkách kolem
hotelu, na vrcholy je vyvážely pomy, kotvy i sedačky.
Úplní začátečníci začali lyžovat v areálu pro školky, ale
už v úterý jezdili na pomě a ve středu na kotvě, tedy
na velké sjezdovce u hotelu. Všichni se během týdne
v lyžování zlepšili, ale nejvíc to bylo samozřejmě vidět
na třetím družstvu, když se z nelyžařů stali lyžaři
a mnozí postoupili do druhého družstva. Ve čtvrtek
odpoledne proběhl slalom, díky něj jsme zjistili nejlepší
a nejrychlejší lyžaře. Ti nejlepší pak byli odměněni
diplomy a krásnými cenami.
Večery jsme trávili v kulturní místnosti. První a druhé

družstvo měli na starosti pan Martin Krutil a pan Ondřej
Veselý. Během dne natáčeli žáky při sjezdu a večer
jsme si tyto jízdy promítali. Žáci tak měli možnost vidět
svůj styl jízdy, své přednosti i chyby a ze zhlédnutých
jízd si mohli vzít ponaučení a vylepšovat se. Celé dny
jsme ale jen nelyžovali. Večery jsme věnovali různým
soutěžím, tancování a jiné zábavě.
Chtěla bych moc poděkovat p. Martinovi Krutilovi
a p. Ondřeji Veselému, kteří se osvědčili jako výborní
instruktoři na sjezdovkách, ale i mimo ně a p. Evě
Tomáškové, která na kurzu působila jako zdravotnice
a noční dozor. Díky všech jmenovaným proběhl celý
kurz v klidné a přátelské atmosféře a většině z nás se
vůbec nechtělo domů.
Fotky z kurzu najdete ve školní fotogalerii.

PLES
SDH								

Radek Šichor

V soboru 2. 3. 2019 se uskutečnil tradiční ples SDH.
Sál byl znovu naplněn a o půlnoci proběhlo pochování
basy.
Tančilo se ve všech prostorách KD. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem, kteří se plesu zúčastnili a sponzorům
za jejich dary. Vaši hasiči.

..
.
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Milé dámy,
chcete si popovídat s kamarádkami z mládí, nebo jen tak si popovídat, co je nového
nebo potěšit jiné, kterým neslouží nohy a nemohou si užívat života, jak by chtěly?
Nabízíme setkávání nás všech vždy poslední čtvrtek v měsíci od 17 hodin.
Poprvé se potkáme v Galerii u Lipinů ………
Pro ty, které mají problém s dopravou, nabízíme odvoz tam i zpět
(telefon Ilona Lövyová 607 270 677)
Pod záštitou kulturní komise.

obec informuje

DÁMSKÝ
KLUB
70 PLUS
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KNOPPŮV
KŘÍŽ								

N

M. Kaštovská, I. Stuchlík

a poli mezi Jistebníkem a Fonovicemi stával tzv. Knoppův kříž. Postupem času z něj zbyl pouze
podstavec a zbytky kříže s Kristem. V nápise na zadní straně podstavce kříže je uvedeno, že jej
nechal postavit Franz Knopp v roce 1848. Záměrem obce je nechat kříž opravit a postavit jej na jiné,
přístupnější místo.

Kdo byl Franz Knopp? Z jakého důvodu nechal
kříž postavit? Jediným písemným pramenem, který
tuto stavbu zmiňuje je publikace Bořivoje Teichmanna
Opomíjené klenoty. Drobné sakrální stavby v Poodří.
Poskytuje však pouze detailní popis kříže a jména
vyobrazených světců (sv. František z Assisi, sv. Jan
Nepomucký, Panna Maria). Obecní kroniky z této
doby nebyly dochovány a v dokumentaci farního
úřadu, uložené v Okresním archivu Nový Jičín, není
o kříži ani zmínka. Jediným zdrojem poskytujícím
informaci o důvodu výstavby kříže byla Stiebniger
Heimatsbuch Josefa Höppa (německy psaná kronika
odsunutých jistebnických Němců) z roku 1976. Uvádí
se v ní, že pole, na kterém kříž stál, patřila sedláku
Franzi Knoppovi a nejpravděpodobnějším důvodem
výstavby je vyjádření vděčnosti za zrušení roboty
v roce 1848. Bádáním ve starých matrikách jsme

nezjistili žádnou významnější událost týkající se rodiny
Franze Knoppa, proto se k výše uvedenému vysvětlení
přikláníme i my. Zrušení roboty a poddanství bylo totiž
pro sedláky velkým vítězstvím revolučního roku 1848.
O zrušení roboty v Habsburské monarchii se zasloužil
„osvoboditel sedláků“ Hans Kudlich pocházející
z Úvalna, jemuž byla v naší obci věnována pamětní
deska umístěná na bludném balvanu pod hřbitovem.
6. 5. 1950 byla nahrazena pamětní deskou věnovanou
padlým rudoarmějcům. Ve výše uvedené knize Josefa
Hőppa se uvádí, že ještě v době, kdy stál kříž celistvý
„byl Ježíši uražen jeden prst a pachatel údajně zemřel
v mladém věku.“
Po prozkoumání matrik a sčítacích operátů jsme zjistili,
že Franz Michael Knopp (5. 10. 1803 – 23. 12. 1872)
pocházel z 12 dětí a bydlel na č. p. 114 .

obec informuje

V roce 1823 se oženil s Annamarií Kirtsmarz, dcerou sedláka ze sousedního statku č. p. 110 a měli spolu 8 dětí
(6 synů a 2 dcery), z nichž se dospělosti dožili pouze Johann, Veronika a Theresia Johanna, jimiž rodinná linie
pokračuje. Pokud by někoho zajímal rodokmen, je k nahlédnutí na OÚ. Franz Knopp se po smrti manželky
(7. 9. 1857) ještě jednou oženil se svojí švagrovou (22. 10. 1869) a sám umírá 23. 12. 1872 na vodnatelnost
(Wasserzucht).
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Starší fotografie dochovaného vrcholu kříže

Aktuální stav kříže

Výše uvedené matriční zápisy pocházejí z rodné
a úmrtní matriky. Zajímavostí jistě je, že farář, který
provedl zápis o úmrtí Franz Hanke má dodnes hrob
vedle kostela.
Příjmení Knopp bylo v té době nejrozšířenějším
příjmením, jmenovalo se tak 20 % tehdejších obyvatel
Jistebníku. Druhým nejrozšířenějším bylo příjmení
Hőpp (asi 15 %). Nejpopulárnějšími křestními jmény té
doby v Jistebníku byla chlapecká jména Josef, Johann,
Leopold a Winzenz, dívky dostávaly nejčastěji jména
Annamaria, Theresia, Johanna nebo Weronika. Další
pozoruhodností budiž to, že se za dobu min. 200
let do minulosti neměnila čísla popisná, s výjimkou

domů stržených, které dostaly čísla nová. Při bádání
v matrikách 19. století nás velmi překvapila vysoká
četnost narozených dvojčat v Jistebníku.
Zajímavostí z té doby by se našlo jistě více, ale
podstatou zůstává osoba Franze Knoppa. Byl to
sedlák a pro ty byl rok 1848 opravdu přelomový.
Je pravděpodobné, že spousta z nich, pokud byli
silně pobožní, věnovala církvi nějaký finanční dar. O
takovém anonymním daru se ovšem nemusel nikdo
dozvědět. Franz Knopp ale nechal postavit kříž. A jeho
projev vděčnosti se téměř po 200 letech proměnil
v hmotnou kulturní památku hodnou zachování.

obec informuje			

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

POPLATKY ZE PSŮ
NA ROK 2019
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 o místních poplatcích, je poplatek za psa splatný do 30. 4. běžného roku.
Poplatku podléhá držení psa staršího tří měsíců. Poplatník je povinen ohlásit na obecním úřadě písemně nebo
ústně do protokolu vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení tří měsíců stáří psa nebo započetí držení psa
staršího. Stejným způsobem je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Sazba poplatku je 150,- Kč za každého drženého psa. Platby provádějte v pokladně obecního úřadu nebo
zasláním na účet obce č. 1760135359/0800, kde variabilní symbol je 1341.

FESTIVAL POODŘÍ
FRANTIŠKA
LÝSKA							Mgr. J. Matějová

V

celorepublikovém seznamu festivalů je i letos 16. ročník FPFL, který probíhá od měsíce dubna
v Proskovicích, rodišti Františka Lýska, sbormistra Jistebnických zpěváčků.
Pokračuje v Jistebníku v květnu, na počest 90 let od založení dětského pěveckého sboru Jistebničtí
zpěváčci /1929/.
Termíny 16. ročníku FPFL 2019
Proskovice		
pátek 26. 4. 2019(ZŠ)
			sobota 27. 4. 2019
			(U Psoty)
Jistebník		
sobota 25. 5. 2019 (KD)
Stará Ves n. O.		
pátek 7. 6. 2019
			(nádvoří zámku)
			
sobota 8. 6. 2019
			( zámecký park)
			pátek 14. 6. 2019
			(nádvoří zámku)
Doprovodná akce
Sobota 4. 5. 2019
Pochod krajem Jistebnických zpěváčků

Je možné se přihlásit,
e-mail: matejovajirina@seznam.cz,
nebo mobil: 602 436 248

kultura

V měsíci červnu pak v obci Stará Ves nad Ondřejnicí,
jež je známá souborem Ondřejnice, který se věnuje
lašským písním a tancům.
V Jistebníku proběhne festivalová akce v sobotu
odpoledne 25. 5. 2019 před KD u busty Františka
Lýska a sousoším Jistebnických zpěváčků a v sále KD
Jistebník.
V letošním roce chceme přilákat více zájemců o
festivalovou akci. Kromě několika pěveckých souborů,
přivítáme do programu i dva malé dechové soubory.
Těšíme se na větší účast z řad zájemců o kulturu.
Podrobnější informace k akci budou v dalším čísle
Zpravodaje i v letáčcích, jež obdržíte před termínem do
svých domovních schránek.
Mnoho let tuto akci podporuje několik firem z naší
obce. Velice rádi umísťujeme jejich loga ve všech
festivalových tiskovinách a jsou součástí výzdoby
na všech festivalových akcích. Za sponzorský dar jim
děkujeme.
Touto cestou oslovujeme další příznivce, kteří by
rádi podpořili tradiční, regionální, celorepublikovou,
kulturní akci.
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JISTEBNIČANÉ,
KTERÉ (MOŽNÁ) (NE)ZNÁTE				

Z

J. Kašinský

a roky, kdy chodím v Jistebníku a okolí do přírody s foťákem v ruce, se v archivu nashromáždila kupa fotek,
z nichž některé stojí za zveřejnění. Na tomto místě budu postupně představovat známé i méně známé
„spoluobčany“, se kterými jsem se v Jistebníku setkal. Nedělám si nárok na úplnost ani systematičnost
představování a výběr bude do značné míry subjektivní. Všichni však mají jedno společné, všechny jsem

v Jistebníku viděl a zároveň se mi podařilo pořídit jakž-takž podařený snímek. Kromě obrázků ve zpravodaji,
budou další snímky ve fotogalerii na webu www.jistebnik.cz . Všechny snímky budou vždy z Jistebníku.

z přírody

S

8

rnec obecný
Srnec je malý a u nás nejhojnější zástupce jelenovitých. Myslivci ho řadí mezi spárkatou zvěř. V Jistebníku
je jediným stálým druhem spárkaté zvěře. Ročně se uloví v průměru kolem 30 kusů.
Srnci – samci, každoročně na začátku zimy shazují parůžky a do jara jim narostou nové. V době růstu jsou

parůžky kryté kůží, porostlou srstí – myslivci říkají, že
mají parůžky v lýčí. Po ukončení růstu na jaře, se srnec
lýčí zbavuje otíráním o větvičky a kmínky mladých
stromků – vytlouká.
Srnčí parůžky jsou velmi proměnlivé a jsou jen
přibližným znakem věku srnce. Na druhou stranu
mohou být velmi dobrým ukazatelem zdravotního
a celkově fyzického stavu. Při poranění parůžků v době
růstu, dojde k deformacím, a výsledkem jsou raritní
nepravidelné tvary.
Období říje spadá do prázdninových měsíců, ale
zárodek po oplození zůstane v klidovém stadiu až
do listopadu, kdy teprve začne růst a srnčata se rodí
nejčastěji v květnu.

Z

Po narození nechává srna srnčata odložena v trávě
a vrací se k nim pouze na kojení. V té době se stávají
obětí sekaček při senoseči a rovněž nerozumných lidí,
kteří naleznou ležící srnče a v domnění, že je opuštěné,
ho „zachrání“ – tedy vezmou domů a snaží se ho
nakrmit. Bohužel se jedná v naprosté většině případů
o nenapravitelnou chybu. Srnče se nedá vrátit, protože
ho srna skoro nikdy nepřijme. Umělý odchov je velmi
náročný a drahý. Uměle odchované srnče se téměř
nikdy nedá vypustit a navíc, pokud je tím odchovaným
mládětem srnec – samec, začne si v dospělosti
obhajovat své území nejen proti jiným srncům, ale i
lidem a je velmi nebezpečný.

ajíc polní
Zajíc polní je blízky příbuzný králíka, ale na rozdíl od něj je typickým obyvatelem otevřených ploch –
původně stepí. U nás se s ním tedy setkáte hlavně na polích a loukách. V souvislých lesích je vzácný.
Zajíc se rozmnožuje po většinu roku a první zajíčci se rodí už v únoru. Výjimečně v lednu. Zaječice

nehrabe nory, ani si nestaví hnízda a dokonce nemá kapsu jako klokan. Zajíčky proto po narození ponechává
v nějakém důlku na zemi, pod trsem trávy a někdy jen v brázdě holého pole.
Zajíčci jsou po narození dokonale vyvinutí – vidí, slyší, mají srst a dokonale vyvinutou termoregulaci.

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

Matka je nezahřívá a chodí je jen jednou až dvakrát za
noc nakojit velmi hustým mlékem.
Ověřil jsem si, že několikadenní zajíček snese venku
teploty pod -10°C.
Bohužel podobně jako u srnčat, se i u malých zajíčků
stává, že se je lidé z neznalosti snaží „zachránit“. Tedy
přinesou je domů,„protože tam leželi tak sami a nikdo
u nich nebyl“. Umělý odchov je velmi obtížný, a úhyny
obvykle přesahují 75 %.
Ještě větším problémem jsou volně se pohybující psi
a kočky. Podle statistik záchranných stanic pro volně
žijící živočichy, asi 19 % všech přijatých zajíců, převážně
mladých, mají na svědomí psi a kočky. A to se jedná
jen o případy, kdy zajíček bezprostředně přežije a je
dopraven do záchranné stanice.
Zajíc byl v minulosti vedle divokých kachen v Jistebníku nejdůležitější zvěří. Roční úlovky se pohybovaly v řádech
stovek kusů, s rekordním rokem 1977, kdy se ulovilo 498 kusů. Během 80. let došlo k postupnému poklesu stavů
a v roce 1996 se ulovilo pouhých 23 zajíců. Od roku 1997 jsme lov zcela zastavili a velmi šetrně a spíše symbolicky
jsme zajíce začali lovit až v roce 2014. Roční úlovky jsou kolem 10 kusů a je to mnohem méně, než je počet zajíců
přejetých na silnici.

B

ažant obecný
Bažant je všeobecně známý pták z řádu hrabavých. Myslivci ho řadí mezi pernatou zvěř. Nejraději má
členitou krajinu, kde se otevřené plochy střídají s houštinami, keři a remízky s vysokými stromy, na
kterých mohou v noci hřadovat.

z přírody

U bažanta je vyvinuta výrazná pohlavní dvojtvárnost.
Peří kohouta je kombinací odstínů hnědé, černé, červené
a bronzové barvy. Na hlavě a krku je tmavě modrý až
černý s výrazným modrým a zeleným leskem. Často
s bílým obojkem. Slípky mají nenápadnou béžovou
nebo světle hnědou barvu s tmavými skvrnami.
Bažanti původně pocházejí z Asie z oblasti kolem
Kaspického a Černého moře – bažant kolchidský. Do
Evropy se bažanti dostali v 5. stol. př. n. l., kdy byli
dovezeni z Kolchidy do Řecka. V Čechách jsou doloženi
z roku 1330. Bažanti žijící dnes v Evropě, jsou většinou
kříženci několika poddruhů.
Kohouti jsou polygamní a na svém okrsku shromažďují
několik slepic. Je-li poměr pohlaví vyrovnaný, může
být slípek jen málo (2-3) a kohout pak svou rodinu
hlídá před predátory.
Slepice snáší jednou ročně kolem 10 vajec. Mláďata
jsou nekrmivá a ihned po vylíhnutí si sama hledají
potravu. Matka je za potravou vodí, hlídá je a v noci
zahřívá. V prvních dnech jsou kuřata velmi citlivá na
promoknutí a prochladnutí. Za deštivého počasí jich
proto mnoho zahyne.
Úlovky bažantů dosahovaly v 70. letech 300 až 500
kusů ročně. Podobně jako u zajíců však během 80. let
rychle klesaly a v letech 1996 - 2004 se bažant nelovil
vůbec. V současné době lovíme ročně kolem 10 kusů.
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CO JE TO
„jistebník“ čili „boudník“?						

kultura/ okénko do minulosti

Doc. PhDr. Jaroslav Pleskot
(30. března 1924 Veselí nad
Moravou – 23. září 2009
Jistebník) byl český literární
historik a kritik, bohemista,
editor literárních textů
a vysokoškolský pedagog.
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Ne, není to písařská či tisková chyba to malé „j“
ve slově jistebník. Jde o staré české slovo a nacházíme
je ve staročeských slovnících už ve 14. a 15. století.
Jeho základem je staroslověnské slovo istba, z něhož
vzniklo i staročeské jistba, a dále pak jizba a znamenalo
obytnou místnost. V tomto významu je slovo jistba
ve starší češtině hojně doloženo už od 1. poloviny
14. století. V 15. století se slovo jistba vyskytuje i ve
významu mostní pilíř či oblouk. Tohoto významu
nabylo v češtině patrně analogií podle polského
slova jizbica, které znamená dřevěný čtyřstěnný srub
vyplněný kamením a sloužící patrně jako základ pro
pilíř mostu.
Zdrobnělina byla jistébka:
malá místnost. Ale vedle toho znamenala jistébka
také laťové zábradlí nebo koš okolo sádky na ryby v
rybníku, to, pro co pozdější čeština má slovo „brlení“ pažení, zábradlí, mřížoví, laťoví, v rybnikářství zařízení
bránící rybám uniknout z rybníka u výtoku nebo
vtoku vody, česlice. A bylo i přídavné jméno jistební:
například jistební kamna. Význam všech těchto slov je
třeba spojovat a odvozovat od slovesa topiti, vytápěti,
staroslověnsky iz-topiti.
Obecné slovo jistebník odvozené od slova
jistba je pak svým původem vlastně jméno nositele
vlastnosti tvořené příponou -ík z přídavných jmen,
obdobně jako slova bojovník od bojovný (člověk),
služebník od služebný člověk, hudebník od hudební
člověk, jistebník od jistební člověk, to je ten, kdo je
v jistbě, jizbě, světnici. V tomto významu v češtině
skutečně existovalo podstatné jméno jistebník už ve
14. století a čteme je například ve slovníku Velešínově.
Vlastních jmen místních ze základu ist--ba, jisteb- je
v českých zemích i na Slovensku celá řada: Jistebná,
Istebná, Jistebník, Istebník, Jistebsko, Jistebnice aj.
Přitom je pozoruhodná skutečnost, že všechny takto
nazvané osady vznikaly a existují v místech, kde je
nebo bývalo větší množství vody, při potocích, řekách,
ale hlavně u rybníků.
Jsou to tedy především a převážně vodní
místa. V té souvislosti se pak původní význam slova
jistba přenesl i na pojem mostní pilíř, oblouk, pod nímž
nebo mezi nimiž protékala voda, která se pak nazývala
“voda jistebná”.
Máme mnoho dokladů pro to, že počátky
takto pojmenovaných míst a osad spadají do dob,

kdy u nás začíná rozmach nového hospodářského
odvětví, rybničního podnikání, a že jejich vznik je
také v souvislosti s ním. A zdá se, že stejně tomu bylo
také v případě naší obce Jistebníku. Tuto osadu máme
nejdříve doloženu k roku 1373, tedy v době vlády
Karla IV., o rybnících na Jistebnicku slyšíme koncem
15. století, a to už jako o zaběhnutém hospodářském
odvětví, které bývalo často výnosnější než výnosy z
pěstování obilí. Počátky rybníků jako hospodářského
činitele budou tedy spadat patrně ještě do dob
dřívějších. Když se od 14. století stávaly u nás rybníky
významným hospodářským činitelem, vyžadujícím
téměř celoroční pracovní péči, bývaly u nich zřizovány
také
malé primitivní boudy, chatrče (v ruštině iztopky,
izbušky) pro různé potřeby lidí, kteří na rybnících
pracovali a starali se o ně. V nich se mohlo v případě
potřeby i topit, volně na zemi či na ohništi a kouř unikal
otvorem ven. Tyto boudy byly nazývány jistby, tj. volně
ohništěm vytápěné místnosti právě v uvedené souvislosti
se slovem topit. Lidé, kteří se v těchto boudách, jistbách,
zdržovali, nazývali se pak jistebníci čili boudníci.
Takovýto význam tohoto slova máme ve starší češtině
hojně doložen činitelského podstatného jména
jistebník - hlídač rybníků, jinak zvaný někdy také
boudník. Význam slova svědčí také o tom, že tu patrně
mohlo jít o osadu “jistebníků”, to je lidí, kteří se starali o
rybníky včetně jejich hlídání. Přeneseně se pak i bašta
pod čepem nazývala jistba, jak máme v 15. století
také hojně doloženo. Takových strážních, baštýřských
bud mohlo kolem rybníků vzniknout i více a buď ony
mohly vytvořit osadu nazvanou podle jejich obyvatel
Jistebník, nebo mohla být podle nich nazvána osada
vzniklá i nezávisle na nich, například v jejich blízkosti.
Tak můžeme z tohoto starého slovanského názvu
soudit i na slovanský původ této osady, která je až do
16. století uváděna jen českým názvem. Jak vyplývá
z těchto poznámek o původu a významu jména
Jistebník, bylo toto místo nade vší pochybnost staré
české, příp. slovanské osídlení.
Ostatně proti českým počátkům Jistebníku,
podobně jako sousední Polanky či Studénky, nebyly ani ze
strany německé historické vědy vzneseny žádné námitky.
Ostatně německá podoba názvu obce Jistebník - Stiebnig
(Stiebnik) se jeví jen jako německý překlad českého názvu
včetně zachování českého slovního základu jis-teb-nik.
Literatura
Pleskot, J. (1958): O původu a významu slova
“jistebník”. Slezský sborník 56
Pleskot, J. (1958): Jak vzniklo a co znamená slovo
“jistebník”. Bílovecko. Vlastivěda Ostravského
kraje, č. 6.
Pleskot, J. (2001): Čtení o Jistebníku. Jistebník
Malý staročeský slovník Praha, 1978.

Sympozium pořádá Galerijní ulice, umělecký spolek v termínu od 27. 4. do 3. 5. 2019

5. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM
VÝTVARNÍKŮ V JISTEBNÍKU
Srdečně Vás zveme na

KOZÍ DEN 27. 4.
27. 4. 2019 od 14 hodin
v prostorách Galerijní ulice

Návštěvníci budou mít možnost
zhlédnout kozy v těch nejrůznějších podobách,
ochutnat a zakoupit kozí výrobky,
vidět a ucítit kozí dech...,
žízen uhasí Velkopopovický kozel.

vernisáž výstavy 1. 5.
součástí sympozia je výstava v prostorách kostela Nejsvětější Trojice v Klimkovicích
Vernisáž výstavy 4. mezinárodního sympozia výtvarníků

proběhne 1. 5. 2019 v 18 hodin
vystavující: Boris Jirků, Bohumil Eliáš, Zdeněk Tománek, Juraj Čutek, Marián Komáček,
Alena Lipinová, Jan Lipina, Jan Tichý, Miroslav Malina, Peter Repka

autorská výstava 3. 5.
Zveme Vás na vernisáž výstavy obrazů a plastik

JURAJE ČUTEKA

ak. soch.
3. 5. 2019 v Galerii u foťáka v 17:30

PETER LIPA
Peter Lipa BAND
host

Michal Žáček

koncert
3. 5. 2019
20°° KD JISTEBNÍK
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
OD 7. 3. 2019 v Galerii u foťáka
rezervace na galerijniulice@email.cz
Cena vstupenek: 340,- Kč

Štěpán Neuwirth

Novinář, publicista, spisovatel.
Do literatury vstoupil románem Pazderna, který publikoval v Ostravském večerníku
(1977/78) pod pseudonymem Roman Jiříkovský. Na přelomu let 2002/2003 napsal
řadu esejů, v nichž zaujímá kritický postoj k vývoji naší země po roce 1989. Soubor
esejů, který nazval “Zastavení uprostřed života”, nebyl oficiálně nikdy vydán,
protože nakladatelé se obávali reakce tehdejší politické garnitury. Eseje byly šířeny
jednak po internetu, jednak samizdatovou formou. Další část tvorby věnoval
dětem: Pohádky s vůní luk a lesů, Srna z olšového mlází, Smrt číhá v tůni, Paseka
živých jelenů. Z přírodních námětů čerpají knihy pro dospělé: Povídky od loveckého
krbu, Dříve než zemřou řeky, Toulky nejen s kulovnicí,
Ostroretky v proudu, Lovci v krajině divokých sviní,
Vyznání krajině, Nejkrásnější ze vzpomínek.
Z jedenáctiletého působení ve funkci tiskového
mluvčího ostravské fakultní nemocnice vytěžil knihu
Tep nemocnice, která získala v roce 2003 prestižní
literární cenu E. E. Kische. Toto téma později rozšířil
knihou Puls nemocnice. Jako spoluautor se podílel
na monografii Zemědělské družstvo v Polance nad
Odrou. Spoluautorsky rovněž přispěl do antologie
mysliveckých povídek v knihách Myslivecká vyznání

a Z lesů, luk a strání. Rovněž přispíval do časopisu
Myslivost a jeho příloh Myslivecké zábavy. Autorovy
povídky se pravidelně objevují v Magazínu myslivosti.
Dlouholetá spolupráce s Českým rozhlasem Ostrava
a Olomouc zvlášť vynikala v pořadech Dagmar
Misařové – Apetýt – a Petra Breitkopfa – Větrník.
Byl protagonistou a někdy i spoluautorem pořadů
České televize (např. Krásná neznámá, Jak se máte,
sousede, Náš venkov a další). K posledním autorovým
dílům patří kniha povídek Když myslivci vyprávějí,
přepracovaný román Pazderna a výběr z díla Zelené
dědictví.

Dříve než zemřou řeky
Kniha “Dříve než zemřou řeky” je od prvního řádku až do poslední tečky napínavým dějem, který se odehrává na
břehu pozoruhodné říčky, ale také v brakických vodách Baltu. Autor nedá šanci čtenáři vydechnout.
V časovém rozpětí od roku 1959 až do roku 2011 se ve zdánlivě idylickém prostředí nádherné přírody Poodří
odehrávají poznenáhlé, ale drastické proměny nejen řeky a krajiny, ale také společnosti. Autor využívá jak
licence spisovatelské, tak rovněž své původní profese novináře a publicisty. Jeden z blízkých přátel mu napsal:
,,Nezávidím Ti, že vidíš tak daleko a do hloubky. Přál bych si, aby čtenáři pochopili i to, co je napsáno mezi řádky.
Přes všechnu krutost doby však dáváš naději. Netušíš, jak jsi tím mne - a doufám, že i budoucí čtenáře - dokázal
povzbudit...”

kultura
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Sametová revoluce! Když jen pomyslím na
dny, které přišly po 17. listopadu 1989, zvedá se mi
tlak, srdce zabuší a vypadne z rytmu. Procestoval
jsem s novináři snad celou Evropu, snažil se pochopit
principy demokracie, ale když jsem se vrátil, tak mi
každodenní život dokazoval, jak jsme civilizovanému
životu stále vzdáleni. Sotva dva roky po vstupu pana
Václava Havla na pražský hrad začalo probouzení do
tvrdé reality.
Životní priority byly na žebříčku hodnot přestavěny,
ale většina národa nebyla schopna pochopit, co se
vlastně děje. Opilí nabytou svobodou jsme hýřili
prostředky, vyhazovali peníze za zbytečné věci,
utráceli v zahraničí, nemysleli na dny příští. A ničili
jsme přírodu. Nejkrásnější lokality, nejúrodnější
půda mizela díky zástavbě; stavěly se rodinné domy,
průmyslové zóny, beton zaléval tisíce hektarů jen
proto, abychom mohli rychleji dospět z bodu A do
bodu B. Demokracie staví, řekl pan architekt Kaplický.
Pokud staví tak, že nepřipravuje budoucím generacím
velké problémy, pak je možno souhlasit. Jenže u nás

se stavělo bez ohledu na životní prostředí, na ornou
půdu, na to, že s každým metrem betonu ztrácí země
schopnost vstřebat déšť. Hloupost a bezohlednost
nemohou zůstat bez trestu.
Příroda uhodila. Jednou, podruhé, potřetí
– opakovaně.
V roce 1997 zasáhla Ostravsko a další
moravské regiony povodeň. Děsivá, ničivá, jasné
poselství přírody: Vzpamatuj se, člověče!
Vodstvo vzalo množství lidí domovy. Zničilo
komunikace, úrodu na polích. Týden po vrcholu
povodně jsem vzal fotografický aparát, oblékl rybářské
kalhoty do pasu a vydal se do Poodří. Nerozeznal jsem
hranici mezi loukami, rybníky, potoky a řekami. Ty
jsem tušil pouze podle stromových pásů lemujících
jejich pobřeží. Vody byly naštěstí už klidné. Brodil jsem
místy, kde snad měly být cesty, vstupoval jsem na
bývalé louky; kolem vyskakovaly ryby, bylo jich hodně
a byly veliké. Jejich životní prostor se nenadále zvětšil,
člověk byl zahnán za hranice vod, rybáři nelovili, jen
odhadovali škody či zisky. Ztráceli rybníkáři, získávali
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sportovní rybáři. Tak lacině, vlastně zadarmo, ještě
svoje revíry nezarybnili.
Po dalším týdnu se řeky a potoky vrátily
k původní podobě. Břehy byly zataraseny nánosy
větví a odpadu. Sem tam vítr přinesl mrtvolný zápach
prozrazující oběť, mezi něž nejčastěji patřilo srnčí
a zajíci. Ale také psi, kočky a nějaká kráva.
Když jsem se poprvé vypravil s prutem ke
strouze-Mlýnce, brali kapři. Když jsem měl plný vezírek,
vysypal jsem ho Láďovi do rybníka, snad mu to část
vyplavené násady vrátilo. Těch vezírků bylo hodně.
Po měsíci jsem nalovil několik karásků a zkusil
štěstí se štikami. Po dlouhé době – snad to bylo několik
let – mi zabraly na strouze hned dvě a pořádné. Ty už
jsem do rybníka nevrátil, moje žena štiky milovala,
upekla je na olivovém oleji, pokryla plátky másla
a snítkami petržele. Voněl kmín, vonělo rybí bílé
masíčko, vonělo bílé víno z Moravy. Malá náplast na
prožitý strach z děsivé povodně.
Další měsíc jsem dal rybám pokoj. Když znovu
zapršelo a strouha počala stoupat, nachytal jsem
rousnice a navečer se k řece zajel podívat. Voda byla
už opět divoká, scházelo pár centimetrů, aby znovu
opustila koryto. Na cestě k místu v zátočině pod Kuklou
velkou jsem zapadal do bahna, někde až do půli lýtek.
Mazlavé objetí nebylo příjemné, jako kdyby příroda
varovala: Nechoď dál, člověče! Může se stát cokoli.
Může se přivalit přílivová vlna a smete tě do koryta,
odkud už nevyvázneš.
Nedalo mi to. Konečně jsem stál naproti
výpusti z rybníka. Proud v korytě byl divoký, pouze
ve výpusti bylo klidněji. Váhal jsem. Vrátit se domů –
nebo zkusit štěstí? Nebylo příjemné stát v bahně, voda
byla šedohnědá, působila depresivně už jen svým
zbarvením. Kolik půdy ze zemědělských lánů polí opět
vzala a odnášela k moři? Vybavil jsem si vzpomínky
na dětská léta; to ještě hospodařili staří sedláci, jejich
spoutání s rodnou hroudou bylo cítit na všem, co dělali.
Svažité role byly loukami, oralo se s koňmi, ne těžkými
traktory, úroda se svážela vlečkami s gumovými koly
nebo žebřiňáky, ne mnohatunovými nákladními auty.
Půda byla ošetřována jako děcko, hnojena pravým
kravským nebo koňským hnojem, ne dotována
chemií, která zničila většinu mikroorganizmů, jež ji

provzdušňovaly. Však také dříve voda po dešti vsákla
za několik hodin, dnes upěchovaná a umrtvená nebyla
schopna pohltit vodu ani za týden, tak se živel valil
po povrchu a ničil vše, co mu stálo v cestě. Starým
sedlákům nemusel nikdo vysvětlovat, že centimetr
ornice vzniká staletí, že je nenahraditelná, takže
novodobí zemědělci hospodařili na bídné podornici
a tu museli doslova nutit rodit většími a většími
dávkami chemie.
Povzdechl jsem si. Zatažená obloha jen
zvyšovala pocit beznaděje. Zapíchl jsem do bahna dvě
vysoké vidličky, složil nejdelší prut, navnadil rousnicí
a nahodil. Hned první hod se povedl. Návnada zatížená
olůvkem dopadla do klidu výtoku. Uložil jsem prut do
vidliček a zůstal stát vedle. Židličku jsem z batohu ani
nevytáhl, seděl bych prakticky v bahně. Má to cenu?
Napadlo mě. Copak tady může zabrat ryba?
Zabrala. Z ničeho nic se vlasec napjal, prutem
zacloumalo, naviják narazil do zadní vidličky. Prudce
jsem přisekl. Zavrčela brzda, zásek seděl. Takový
souboj jsem už dlouho nezažil. Jak ryba táhla, udělal
jsem krok kupředu a málem skončil v řece. Zachránil
jsem se přisednutím na zadek.
Nahoru, dolů, k výpusti, pod moje nohy a zase
zpátky do divokého proudu. Ryba se nechtěla vzdát.
Prohrála jen díky tomu, že hladina byla v úrovni břehu;
při jedné otáčce jsem zabral vší silou: vyjela na břeh
a už tam zůstala. Jak jinak – byl to sumec! Dlouhý,
mohutný, vládce řeky už dlouhá léta. Vykrmený kapry,
líny, štikami, candáty. Ochudil strouhu o vzácné ryby
a sám se stal nežádoucím v tak velkém množství.
Oddechoval jsem po těžkém zápase. Špinavý
až po kořínky vlasů, obalený bahnem, unavený
myšlenkami. Čekala mě dlouhá cesta s batohem na
zádech, sumcem přes rameno, s blátem na botách.
Naložil jsem velikána do soli a česneku, tak
jak mě to naučil táta. Po dvou dnech jsem začal udit.
Podělil jsem syna i dceru a vzal pár kousků do práce.
Všem chutnal. Při jídle jsem vyprávěl o tom, jak jsem ho
ulovil. Poslouchali, chválili, obdivovali. Nezkazil jsem
jim zážitek ostatními podrobnostmi, třeba by to ani
nechtěli slyšet, třeba by řekli: Příliš si to bereš, příroda
je mocná, ona řešení najde.
Měli by pravdu. Příroda řešení najde – jednou!

kultura
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byl jsem vyzván, abych přispěl několika řádky do
Jistebnického zpravodaje, a tak po krátkém přemýšlení,
co by to mohlo být, jsem se rozhodl pro krátkou zdravici
z nedalekého Brušperku.
V Jistebníku jsem prožil prakticky celý dosavadní život
a ne vždy se nám v Jistebníku žilo dobře, ve smyslu
společenského postavení a uplatnění. Přišla však chvíle,
která mnohé změnila a umožnila nám všem také změnit
svůj život podle toho, jak kdo cítil potřebu udělat něco
jinak.
S bratrem jsme založili firmu TESO, která ve své,
téměř třicetileté historii, zaznamenala velké úspěchy i
neúspěchy, tak jak to život někdy přináší, a dospěli jsme
k momentu, kdy podnikatelská aktivita končí a je čas na
krátkou vzpomínku.
Na všechno, co se stalo a co jsme prožili v Jistebníku,
vzpomínám rád. S velkou úctou a radostí vzpomínám
na pozitivní změny, které jsme prožívali s rozvojem
firmy TESO, na spolupracovníky, kteří byli součástí
jejího rozvoje, a hlavně na ty, kteří v těžkých
chvílích byli její velkou oporou. S velkou radostí si
připomínám změny ve vedení obce, kdy v prvních
dvou volebních obdobích byl Jistebník v nějakém
bludném kruhu a nemohl se z něj vymanit, až
přišla příležitost ve třetím volebním období toto
zásadně změnit a vytvořit prostor pro normální
lidskou, sousedskou komunikaci. Nové vedení obce,
reprezentované především starostou Pepíkem

Voralem „vymetlo“ zatuchlou
byrokracii z Obecního úřadu
a člověk si nově připadal jako
občan, který tam může jít bez
obav řešit svoje záležitosti.
Jsem moc rád, že atmosféra
vážnosti a úcty vydržela po
celou dobu volebních období bývalého zastupitelstva
a rady v čele s Pepíkem Voralem, a to celých dvacet let.
Je nutné zároveň vyzvednout velké změny, které jsme
v Jistebníku za uplynulou dobu zaznamenali, a to po
jeho celé délce od rybníků k rybníkům, jak v technickostavebních změnách, tak v oblasti kultury, kde tradiční
hudební obory výrazně posílilo také umění výtvarné,
dále sportu, služeb občanům a mnoho dalšího. To vše
představuje velké množství nadšení a práce, za které je
třeba zasloužilým poděkovat.
Moje zdravice patří všem, které jsem výše zmínil, všem
občanům obce Jistebník a speciálně novému vedení
obce. Přeji Vám všem hodně radosti z toho, že žijete
v Jistebníku, v obci, která je Vaším domovem, a hlavně
Vám přeji, abyste vždy udělali všechno pro vzájemné
porozumění, i když nejste na stejné ideologické
„vlně“. V současné době, kdy je celá společnost hodně
rozdělená, je to zvlášť potřeba.
S úctou
Jaroslav Vavrečka
důchodce

TJ ISMM
JISTEBNÍK, Z. S.

Hledáme kolegy								

V

R. Straka

ážení a milí přátelé sportu, hledáme do svých řad schopné a hlavně „nadšené“ lidi.
Potýkáme se s nedostatkem trenérů a asistentů u našich mladých fotbalistů . Pořádání tréninků pro
naše nejmladší sportovce však vyžaduje spoustu času a energie. Bohužel v počtu, v jakém se nyní
nacházíme, to nelze dost dobře zvládat.

Hledáme proto osoby na pozici:
1) TRENÉR MLÁDEŽE / PŘÍPRAVKY
2) ASISTENT MLÁDEŽE / PŘÍPRAVKY
3) KAMERAMAN DOMÁCÍCH UTKÁNÍ MUŽŮ
Dále hledáme REDAKTORA, který by psal články o všech zápasech našich mužů. Chodil by jak na domácí, tak
vyjížděl na venkovní zápasy. Tyto články bychom pravidelně umisťovali na naše webové i facebookové stránky.
Pro zájemce, popřípadě pro zodpovězení Vašich dotazů jsme Vám k dispozici na: info@tjjistebnik.cz .
Více zde: http://tjjistebnik.cz
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ROZPIS UTKÁNÍ
JARO 2019 MUŽI „A“
Sobota 23. 03. 2019 		

15:00		

Staré Město

Jistebník

Neděle 31. 03. 2019 		

15:30		

Jistebník

Bystřice

Sobota 06. 04. 2019 		

15:30		

Stonava

Jistebník

Neděle 14. 04. 2019 		

16:00		

Jistebník

Smilovice

Neděle 21. 04. 2019 		

16:00		

Libhošť

Jistebník

Neděle 28. 04. 2019 		

16:30		

Jistebník

V. Albrechtice

Sobota 04. 05. 2019 		

16:30

Dobratice

Jistebník

Neděle 12. 05. 2019 		

16:30		

Jistebník

Hrabová

Sobota 18. 05. 2019 		

17:00		

Jablunkov

Jistebník

Neděle 26. 05. 2019 		

17:00		

Jistebník

Dobrá

Sobota 01. 06. 2019 		

17:00		

Vratimov

Jistebník

Neděle 09. 06. 2019 		

17:00		

Jistebník

Lučina

Neděle 16. 06. 2019 		

17:00		

Jistebník

Slavia Orlová

PODĚKOVÁNÍ
TJ ISMM JISTEBNÍK děkuje touto cestou všem občanům, kteří při roznášení pozvánek na náš ples přispěli našim
členům částkou. Také bychom rádi poděkovali všem, kteří věnovali věcné ceny do tomboly. Mockrát děkujeme
také za účast na plese a těšíme se opět za rok .

OHLÉDNUTÍ
ZA PODZIMNÍ ČÁSTÍ FOTBALOVÉHO DRUŽSTVA
MUŽŮ JISTEBNÍK „B“
ROČNÍK 2018/2019 							J. Veselý

Vážení sportovní přátelé,
přinášíme vám krátký souhrn a přehled podzimního působení našeho fotbalového B-týmu mužů ve své soutěži
- tj. ve IV. třídě okresu Nový Jičín.
Oproti minulé sezóně, kdy tuto soutěž hrálo pouze 10 týmů, je současný ročník rozšířen o další dvě
mužstva. Naši hráči však prozatím zažívají výsledkově horší sezónu, což je vidět i na jejich momentálním umístění
v tabulce - viz níže. Současné 8. místo v polovině soutěže a pouhé čtyři vítězné zápasy je určitě méně, než jsme
očekávali.

10

0

1		38:8		30

2. Vražné		 11

8

0

3		 35:27		 24

3. Lubina		 11

8

0

3		 36:19		 23

4. Kujavy		 11

8

0

3		 26:19		 23

5. Bílov		 11

7

0

4		 45:23		 21

6. Straník		 11

6

0

5		 38:27		 17

7. Nová Horka		 11

4

0

7		 21:22		 15

8. Jistebník B		 11

4

0

7		 23:35		 13

9. Žilina B		 11

4

0

7		 23:31		 11

10. Heřmanice u Oder 11

3

0

8		

11. Lubojaty		 11

2

0

9		 16:36		 7

12. Pustějov B		 11

2

0

9		 13:41		 6

17:43		

8

sport

1. Hostašovice		11

15
17

ROZPIS UTKÁNÍ
JISTEBNÍK “B”
ROČNÍK 2018/2019
JARNÍ ČÁST

sport

15. kolo
Neděle 		
7. 4. 2019
16. kolo
Sobota 		
13. 4. 2019
17. kolo
Neděle 		
21. 4. 2019
18. kolo
Sobota 		
27. 4. 2019
19. kolo
Neděle 		
5. 5. 2019
20. kolo
Sobota 		
11. 5. 2019
21. kolo
Neděle 		
19. 5. 2019
22. kolo
Sobota
25. 5. 2019
12. kolo
Neděle 		
2. 6. 2019
13. kolo
Neděle 		
9. 6. 2019
14. kolo		
Sobota 		
15. 6. 2019

16

15:30 hod.

hřiště Jistebník		

Jistebník B - Bílov

16:00 hod.

hřiště Lubina		

Lubina - Jistebník B

16:00 hod.

hřiště Jistebník		

Jistebník B - Straník

16:30 hod.

hřiště Nová Horka

Nová Horka - Jistebník B

16:30 hod.

hřiště Jistebník		

Jistebník B - Vražné

16:30 hod.

hřiště Hostašovice

Hostašovice - Jistebník B

17:00 hod.

hřiště Jistebník		

Jistebník B - Pustějov B

17:00 hod.

hřiště Žilina		

Žilina B - Jistebník B

17:00 hod.

hřiště Jistebník		

Jistebník B - Kujavy

17:00 hod.

hřiště Jistebník		

Jistebník B - Heřmanice u Oder

17:00 hod.

hřiště Lubojaty		

Lubojaty - Jistebník B

Je pravdou, že několik hráčů základní sestavy
z minulé sezóny ze zdravotních důvodů na podzim
často chybělo - Martin Novobilský stihl odehrát pouhá
4 utkání, Jakub Šoltýs tři, Vojta Staš jen dvě a Daniel
Andrys a Ondřej Veselý neodehráli ani jedno. Kromě
toho dva hráči - Patrik Štandl a Martin Vavroš - přešli
natrvalo do A-týmu, i když občas vypomohli i v „béčku“.
Sestava i posty jednotlivých hráčů se tak téměř na
každý zápas výrazně měnily, zvláště když do toho přišly
dílčí neúčasti (dovolená, nemoci, apod.) i některých
dalších fotbalistů, včetně brankářů. Je až neuvěřitelné,
že určitá utkání jsme museli odehrát bez náhradníků,

případně jen s jedním (a všichni trnuli, aby se někdo
nezranil), přitom za podzimní sezónu se podle našich
zápisů vystřídalo v B-týmu celkem 31 jmen.
Poděkování tak patří těm hráčům, kteří se za
dané situace stali tahouny družstva a svým poctivým
přístupem a účastí na zápasech pomohli zdárně
odehrát podzimní část soutěže - mezi ně patří např.
Pavel Horňáček, který vynechal jen jeden zápas, ale i
další - Filip Tomášek, Petr Nesvadba, Igor Motyčka
(s 9-ti zápasy), Martin Pasker, Jarek Rašek, Jirka Tyleček
(s osmi zápasy), atd.
Stejně jako v loňské sezóně je prozatím

JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ

nejlepším střelcem našeho B-týmu Jarda Rašek (6
gólů), dva úspěšné zásahy měli Filip Tomášek, Jan
Holuša, Jakub Šoltys a Mirek Mikula, po jedné brance
dali - Martin Pasker, Jaroslav Horník, Marek Coufal, Jan
Štandl, Tomáš Vykydal, Martin Vavroš a Igor Motyčka.
I když podzimní část soutěže naše„B-družstvo“
mužů nezastihla v nejlepší výsledkové pohodě, věříme,
že návrat mnohých již uzdravených hráčů přinese na
jaře větší zisk bodů a posun alespoň do horní poloviny
tabulky. Snad tomu trochu napomůže i plánované
čtyřdenní soustředění B-družstva v Beskydech v polovině
března.

Letos fotbalisté B-týmu odehráli prozatím jen
jeden přípravný zápas - a to na hřišti v Těškovicích, kde
s fotbalisty Olbramic remizovali 2 : 2 (branku dal Jarda
Rašek, druhá byla vlastní).
Na závěr přehledný rozpis utkání B - týmu
a zároveň i poděkování dvěma hráčům, kteří na jaro
již nebudou k dispozici - jedná se o Filipa Tomáška
a Dominika Máchu. Oba odehráli téměř celý loňský
ročník a ze současné sezóny pak Filip Tomášek devět
a Dominik Mácha sedm zápasů.

VALNÁ
HROMADA
1. 3. 2019

Zpráva o činnosti TJ ISMM Jistebník za rok 2018 			

povinností, jinak je kompenzační poplatek 10 000 Kč.
I letos se na našem hřišti konaly hasičské závody
MSL žáků a memoriál Josefa Konečného. Velmi mě
těší spolupráce s hasiči a nově vybudovaná základna
to jen potvrdila. Pro letošní rok jim je hřiště pro
konání tréninů a závodů k dispozici. Také mě těší, že
spolupracuji s trenérem mládeže a termíny si doplňují,
aby děti mohly dělat oba sporty.
V listopadu se mělo konat utkání nádraží – vesnice.
Jelikož jsme se nechtěli krýt s termíny ostatních akcí,
vyšlo na nás datum 24. listopadu. Docela dlouho se
počasí drželo, až v týdnu před utkáním napadl sníh.
Tím pádem se utkání zrušilo a podle našeho uvážení
jsme dali nový termín tohoto utkání. Po domluvě s
paní starostkou a kulturní komisí se utkání uskuteční
v termínu obecních slavností, které se budou konat
22. června na našem hřišti.
V prosinci jsme zopakovali mikulášskou diskotéku,
která byla taky hojně navštívena. Akce se konala hned
po rozsvícení vánočního stromu a i na letošní rok se
diskotéka uskuteční po rozsvícení stromu.
Na závěr této zprávy bych rád poděkoval za spolupráci
kolegům z výboru. Dále poděkování patří trenérům,
vedoucím družstev a hráčům za reprezentaci
jistebnického fotbalu.
Obecnímu úřadu Jistebník za finanční dotaci a velkou
vstřícnost při údržbě nejenom trávniku, ale i zbytku
areálu. Tato činnost stojí nemalé peníze, které jsou nad
rámec dotace. Firmě ISMM a panu Miloslavu Cváčkovi,
který také poskytuje nemalé peníze a firma se podílí
na opravě areálu a výrobě některých potřebných
věcí na provoz. Dále paní Nesvadbové, SDH Jistebník
fanouškům za podporu při domácích, ale i venkovních
zápasech. Dále chci poděkovat všem ostatním
sponzorům za finanční a materiální zabezpečení
našeho klubu a všem ostatním, kteří se podílejí na
bezproblémovém chodu klubu a pořádání akcí pod
záštitou TJ ISMM JISTEBNÍK.

sport

Vážení hosté, příznivci a členové naší tělovýchovné
jednoty, dovolte mi abych zhodnotil uplynulý rok. Naše
tělovýchovná jednota má pod sebou tenisový oddíl,
fotbalisty muže A, B, žáky a přípravku a cvičenky.Nový
rok pro nás začíná přípravami na tradiční sportovní
ples. Roznesení pozvánek proběhlo týden před
plesem. Je to docela náročná akce, protože ve čtyřech
dvojicích obcházíme celou vesnici.
Ples se konal 19. ledna a přípravy byly jako vždy
organizovány postupně. V den plesu jsme navezli
tombolu a přichystali bufety. Ples proběhl ve všech
prostorách kulturního domu. Za přípravu a samotný
ples bych chtěl poděkovat všem členům a rodinným
příslušníkům za výpomoc a uvaření jídla.
Další akcí bylo stavění májky a pochod čarodějnic.
Akce se koná na našem hřišti. S organizací této akce
spolupracujeme s kulturní komisí OÚ, ZŠ TGM v
Jistebníku a paní Littnerovou. Na tuto akci si mnoho
z nás bere dovolenou, protože přípravy jsou náročné.
Večer jsme zapálili táborák a všem dětem jsme rozdali
párky. Hrálo se na kytaru do pozdních hodin. Jako
každoročně jsme si odnesli z této akce plno zážitků,
které se nedají zapomenout. Strom a dřevo na tuto
akci nám povolil vykácet pan starosta. Májku jsme
postavili odpoledne z důvodu bezpečnosti.
Další akcí bylo kácení májky a poprvé spojené s
dnem dětí. Základní škola připravila pro děti soutěže,
dovednostní úkoly. Odměnou dětem byly sladkosti
a zážitky, které doma u počítače nenahradí. Podvečer
jsme ručně skáceli májku a zapálili táborák.
V červnu skončily všechny soutěže fotbalistů a s
výsledky Vás seznámí trenéři. Červenec je tradičně
termín pro konání turnaje “O POHÁR STAROSTY OBCE”
na tuto akci se k nám dlouho dopředu hlásí již tradiční
družstva a rády se vracejí. Poháry a upomínkové
předměty zaplatil obecní úřad. Za přípravu bych rád
poděkoval naší staré gardě. Poděkování patří také
obecnímu úřadu.
Do nového fotbalového ročníku jsme přihlásili dvě
mužská družstva a dvě mládežnická. Protože hrajeme
1A třídu tak tyto dvě mládežnické družstva jsou

R. Straka

Přeji Vám všem v letošním roce hodně zdraví a rodinné
pohody a budu se těšit na další úspěšnou spolupráci.
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9. ROČNÍK
JISTEBNICKÉHO VH-PŮLMARATONU		

M. Otto

Hledáme dobrovolníky pro pomoc s organizací akce.
Pokud by se našel někdo se zájmem akci podpořit i finančně, rovněž tuto pomoc rádi přivítáme.
Budeme rádi, když se o akci zmíníte i v okruhu svých známých či kolegů v práci.
Děkujeme.
Martin Otto, hl. organizátor Jistebnického půlmaratonu
martin.otto@seznam.cz 731578936

CENÍK PLACENÉ INZERCE / CENA PRO JEDNO ZVEŘEJNĚNÍ
formát
A4		
A5		
A6		
A7		
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rozměr v milimetrech (mm)
210 x 297 			
čb / 900,- Kč
148 x 210			
čb / 500,- Kč
105 x 148			
čb / 250,- Kč
74 x 105			
čb / 150,- Kč

barevná / 1 100,- Kč

placená inzerce					
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placená inzerce
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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

!

POUZE NA TELEFONICKÉ
Vklady
do katastru nemovitostí – na klíč
OBJEDNÁVKY
 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
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
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
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informace
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POŠTA PARTNER / otevírací hodiny
JISTEBNÍK

Jistebník 331, 74282
Mobil +420 722 091 655

Pondělí
Úterý		
Středa
Čtvrtek
Pátek		
Sobota
Neděle

12:00 - 17:00
07:30 - 15:00
12:00 - 17:00
07:30 - 15:00
12:00 - 17:00
Zavřeno
Zavřeno

JISTEBNÍK

Galerie u foťáka
zve na vernisáž
autorské
výstavy
3. května 2019
v 17:30
JISTEBNÍK

ak. soch.

JURAJ
ČUTEK
obrazy a plastiky

dva
švagři

PETER
LIPA
koncert
3. KVĚTNA
ve 20:00 - KD v Jistebníku
INFORMACE
O PŘEDPRODEJI
VSTUPENEK
na www.galerijniulice.cz
Cena vstupenek: 340,- Kč
Koncert pořádá Galerijní ulice, umělecký spolek

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

se baví

2. března		

Ples SDH, KD

9. března		

Jistebnická lyže, autobusový zájezd do Karlova

10. března		

Loutkové divadlo, KD

20. dubna		

Komentovaná vycházka jistebnickou přírodou (OÚ)

27. dubna		

Kozí den, pořádá Galerijní ulice

28. dubna-4. května		

5. sympozium výtvarníků v Jistebníku

30. dubna		

Stavění májky, pálení čarodějnic, hřiště, TJ Jistebník

3. května		

Peter Lipa, koncert, KD, pořádá Galerijní ulice

4. května		

Pochod krajinou Jistebnických zpěváčků

5. května		

Jarní koncert, KD, Dechový orchestr mladých

11. května		

Den matek, KD

18. května		

9. ročník - Jistebnický VH-půlmaraton

25. května		

FPFL Festival Poodří Františka Lýska, KD

31. května

Kácení májky, dětský den, hřiště TJ Jistebník

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.
Adresa: Jistebník č. p. 149
742 82 Jistebník
tel: 556 418 066
e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
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Příspěvky v neodpovídající kvalitě nemohou být zařazeny do tisku.

Uzávěrka příspěvků dalšího čísla je 19. dubna 2019
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