JISTEBNICKÝ
ZPRAVODAJ
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018 V NAŠÍ OBCI

.

Počet obyvatel k 31. 12. 2018:
Celkem
1587 z toho
muži: 801
ženy: 786
- přihlášeno
75
40
35
- odhlášeno
27
11
16
Věkový průměr obyvatel k 31.12.2018 je 41,15 let.
Přivítali jsme do svazku obce:
* Jan
Zdražil
* Linda
Zegzulková
* Šimon
Horák
* Klára
Beková
* Sofie
Krucinová
* Matyáš
Holuša
* Patricie Mičulková
* Mia
Malina
* Vojtěch Besta
* Tereza
Buchtová
* Ralf
Urbánek
* Viktorie Slosarczyková
* Vojtěch Noga
* Filip
Kreisel
* Vít
Veselý
* Melanie Wojciková
* Ester
Domitrová
* Marie
Kurovská
* Klára
Lišifková
* Anna
Kadurová
Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Rozloučili jsme se:
Zdenka
NOVÁČKOVÁ
Libuše
HYKLOVÁ
Leoš
TYLEČEK
Mária
TILSCHEROVÁ
Josef
VÁGNER
Karel
MUROŇ
Elena
ROBEŠOVÁ
Marie
ŠIMÍKOVÁ
Janka
DRESSLEROVÁ
Stanislav
VOLNÝ
František
MAMULA
Ľudmila
ŘEHÁČKOVÁ
Jozefína
MIERESOVÁ
„Kdo byl milován, není zapomenut!“
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88 let
68 let
87 let
72 let
78 let
86 let
75 let
97 let
65 let
53 let
68 let
75 let
93 let

14. 1.
17. 2.
21. 2.
9. 3.
9. 5.
27. 5.
26. 7.
31. 7.
3. 8.
6. 8.
26. 8.
27. 8.
30. 9.

SLOVO STAROSTKY

.

Vážení spoluobčané,
chtěla bych využít tohoto prvního čísla zpravodaje v letošním roce, abych
poděkovala všem, kteří se zasloužili o zdárné ukončení roku 2018.
Na prvním místě bych zmínila pana starostu Josefa Vorala, který stál v
čele obce celých 20 let a zasloužil se o její výrazný rozvoj.
Poděkování patří zároveň členům rady obce, předsedům finančního a
kontrolního výboru, předsedkyni kulturní komise, zastupitelům za řadu
věcných připomínek, řadu konstruktivních způsobů řešení, zástupkyni Mgr.
Janě Brožové a ředitelce Věře Vaňkové, vyučujícím, vedoucím jednotlivých
složek a spolků za jejich aktivní činnost v obci, účetní Ivě Šelongové, matrikářce
Jarmile Hurníkové a správním zaměstnancům Ivě Krayzlové, Pavlu Honusovi a
Igoru Stuchlíkovi a dalším občanům, kteří pomohli svou vlastní radou.
A protože začal nový rok a nové volební období, chtěla bych týmu
zastupitelů popřát hodně zdaru v jejich práci.
Závěrem mi dovolte popřát Vám Všem, krásný rok 2019 naplněný
zdravím, štěstím a osobní spokojeností v kruhu rodiny.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce
ZÁVĚR ROKU 2018 A POČÁTEK NOVÉHO ROKU

/Šárka Storzerová/

Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 30. 11. 2018 jsme se tradičně sešli na rozsvěcování vánočního
stromu před kulturním domem. V loňském roce jsme se zařadili do počtu 18
měst a obcí, kterým firma ČEZ v rámci Moravskoslezského kraje přispěla na
rozsvícení vánočního stromu ve výši 20 000,-Kč. Tuto částku jsme využili na
zakoupení vánočního osvětlení. Málokterá sousední obec se může pyšnit tak
nádherným stromem.
O kulturní program se postarala Jistebnická 13 s pěveckým vystoupením
Petry Němcové, děti z mateřské školy se svými učitelkami a velké poděkování
patří rovněž Spolku zpívá celá rodina, který pilně nacvičoval zpěv koled v naší
knihovně pod vedením Mgr. Aleny Myškové. Učitelky základní školy připravily
pro děti a jejich rodiče tvořivé dílny s vánoční tématikou. Od prodejců místních
či z blízkého okolí jsme si mohli zakoupit vánoční zboží. Rozcházeli jsme se
příjemně naladěni na vánoční svátky.
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Vánoční vycházka
V sobotu 21. 12. 2018 pořádalo zastupitelstvo obce Jistebník vánoční
vycházku s našimi myslivci. Průvodního slova se ujal znalec přírody pan Jan
Kašinský. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze světa živočichů i rostlin a
zároveň jsme měli příležitost promluvit si s našimi sousedy či známými o tom,
jak se nám daří, jak jsme na tom s vánočními přípravami nebo co nás trápí. Po
dvouhodinové vycházce jsme se rozcházeli s pocitem příjemně stráveného
dopoledne a myšlenkou uspořádat podobnou akci zase na jaře. Sešlo se nás okolo
60 mladých i starších.
Tímto, Vás chceme pozvat na jarní vycházku v roce 2019. Přesný termín
bude včas zveřejněn.

Foto: David Lubojacký

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 5. 11. 2018 byli zvoleni
předsedové a členové finančního a kontrolního výboru. Po rezignaci členů
Sdružení nezávislých kandidátů společně pro změnu, došlo však ke změně na
postu předsedy kontrolního výboru, neboť na základě Zákona o obcích č.
128/2000 Sb. může být předsedou výboru jen člen zastupitelstva obce, členové
výborů či komisí mohou být i občané obce Jistebník. Na druhém jednání
zastupitelstva obce 10. 12. 2018 byl tedy zvolen nový předseda kontrolního
výboru.
Finanční výbor pracuje ve složení předseda: Vlastimil Vágner, členové: p.
Jana Kneblová, Ing. Libor Zegzulka. Finanční výbor provádí kontrolu
hospodaření s majetkem a finančními prostředky, navrhuje vhodné čerpání
finančních prostředků, projednává záměry obce na nabývání a prodej
nemovitého majetku, kontroluje příspěvkové organizace. Kontrolní výbor
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů
ostatními výbory a plnění dalších kontrolních úkolů, kterými je pověří
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zastupitelstvo obce. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen p. Petr Habernal,
členy kontrolního výboru jsou Ing. Ivan Lövy a Ing. Jiří Vitoch. V rámci
zastupitelstva obce byla zřízena kulturní komise, která připravuje
harmonogram akcí. Spolupracuje s předsedy spolků, se ZŠ a MŠ. Předsedou
komise kulturní je Jan Lipina, členkami jsou Mgr. Alena Myšková a Mgr.
Karolina Gavendová.
Na druhém zasedání zastupitelstva obce byly projednány se zastupiteli
investiční záměry na rok 2019 kterými jsou:
• vybudování chodníkového tělesa podél státní silnice III/4804 v úseku
železniční přejezd – fotbalové hřiště
• výstavba samostatného oddělení mateřské školy
• zpracování strategického plánu rozvoje obce
• opravy v kulturním domě a v obecním úřadě (malování, výměna
podlahové krytiny, výměna okapů a žlabů, doplnění osvětlení)
• rekonstrukce sociálního zařízení a šaten TJ ISMM Jistebník
• rekonstrukce šaten a sociálního zařízení v hasičské zbrojnici
• posouzení možností při získání dotace na kanalizaci
• získání financí na úpravy po komplexní pozemkové úpravě.
Realizace stanovených záměrů však bude odvislá od vyhlášených dotačních
titulů a zpracovaných projektových dokumentací.
14. 1. 2019 proběhlo na obecním úřadě konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo – ředitele ZŠ T. G. Masaryka Jistebník. Z pěti přihlášených
uchazečů byla konkurzní komisí doporučena starostce obce ke jmenování Mgr.
Dagmar Pavlíčková, která se stala ředitelkou školy od 1. 2. 2019.
Paní ředitelce bych chtěla popřát hodně elánu, energie a samozřejmě hodně
zdraví a štěstí.
Vážení občané,
•

•

připravujeme pro Vás kurz tanečních pro starší a pokročilé. Začátek
kurzu bude v září 19. 9. 2019 a pravidelně se budeme scházet ve čtvrtek
v kulturním domě. Čas bude upřesněn. Případní zájemci se mohou
přihlásit na tel. čísle 725 432 937.
koncem měsíce března proběhne První dámský klub pod vedením p.
Vladislavy Šrámkové pro všechny tvořivé ženy. Zaměřen bude na výrobu
jarních dekorací. Čas a místo konání bude upřesněno.
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VYBRALI JSME Z USNESENÍ

.

2. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 10. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
 jako předsedu kontrolního výboru p. Petra Habernala;
 rozpočet obce Jistebník na rok 2019: příjmy – 23.000 tis. Kč
výdaje – 23.000 tis. Kč;
– neinvestiční dotaci na provoz ZŠ TGM Jistebník, p. o., ve výši 1.750 tis. Kč
na rok 2019 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
– neinvestiční dotaci na provoz MŠ Jistebník, p. o., ve výši 365 tis. Kč na
rok 2019 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
– neinvestiční dotaci na základě ,,Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2019“ Dechovému orchestru mladých Jistebník,
a to ve výši 190 tis. Kč na zajištění činnosti, reprezentaci a práci
s mládeží DOM Jistebník, včetně uzavření ,,Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinv. dotace“;
– neinvestiční dotaci na základě ,,Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2019“ Tělovýchovné jednotě ISMM Jistebník, a
to ve výši 200 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci včetně
uzavření ,,Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace“;
– neinvestiční dotaci na základě ,,Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2019“ malému dechovému orchestru Jistebnická
13, a to ve výši 25 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, vč.
uzavření ,,Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace“;
– neinvestiční dotaci na základě ,,Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2019“ hokejovému klubu HC Jistebník, z.s., a to
ve výši 25 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
,,Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace.“
– neinvestiční dotaci na základě ,,Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2019“ Festivalu Poodří Františka Lýska, z. s., a
to ve výši 35 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně
uzavření ,,Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace“;
– neinvestiční dotaci na základě ,, Žádosti o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce Jistebník na rok 2019“ Galerijní ulici, z. s., a to ve výši
40 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření
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,,Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinv. dotace“;
– neinvestiční dotaci na základě ,,Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jistebník na rok 2019“ Jistebník v pohybu, z. s., a to ve výši 20 tis. Kč
na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření ,,Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinv. dotace.“
- finanční dary na rok 2019 těmto zapsaným spolkům ve výši:
- Český myslivecký svaz
8.000,- Kč
- Český svaz chovatelů
8.000,- Kč
- Český zahrádkářský svaz
8.000,- Kč
- Český svaz včelařů
8.000,- Kč
- Český rybářský svaz
8.000,- Kč
- Záchranná stanice Bartošovice
3.000,- Kč;
 střednědobý výhled obce Jistebník na období 2020 – 2024;
 rozpočet příspěvkové organizace ZŠ TGM Jistebník na rok 2019
a střednědobý výhled na období 2020 - 2021;
 rozpočet příspěvkové organizace MŠ Jistebník na rok 2019
a střednědobý výhled na období 2020 - 2021;
 investiční záměry na rok 2019;
bere na vědomí
 informaci o odstoupení zastupitelů a náhradníků ze SNK – Společně pro
změnu ke dni 9. 11.2018;
 7. a 8. rozpočtové opatření obce Jistebník v roce 2018;
 informace starostky obce.
3. zasedání Zastupitelstva obce Jistebník ze dne 29. 1. 2019.
Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb. po projednání
schvaluje
 Smlouvu o pachtu mezi obcí Jistebník a firmou Zemspol Studénka, parc. č.
1882 v k. ú. Jistebník, výměra 7,9972 ha, pachtovné činí 31.989,- Kč/rok,
doba pachtu je 5 let. Pachtýř se zavazuje na propachtovaných pozemcích
hospodařit systémem travního porostu;
 Smlouvu o pachtu zemědělských pozemků mezi obcí Jistebník a Družstvem
vlastníků Polanka nad Odrou, výměra pozemků činí 134.188 m2, pachtovné
činí 12.439,- Kč/rok;
 podání žádosti o dotaci na pískovcový Knoppův kříž (torzo 1848) DT 117 d
8210 G, oprava drobné sakrální stavby;
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 uzavření smlouvy o pachtu a provozování a smlouvy o vzájemných vztazích
dvou vlastníků vodních děl. Žadatelem je RD Styl, Stodolní 1785/31,
Ostrava;
 investiční záměr Remíz Jistebník se spolkem DIVOUS. Předmětem
investičního záměru je vytvoření remízu na pozemku parc. č. 2195 v k. ú.
Jistebník. Tento pozemek byl po komplexní pozemkové úpravě převeden
na druh ostatní plocha se způsobem využití zeleň;
 členství v MAS a Regionu Poodří;
 odměny zastupitelům obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, s platností od
1.1.2019 ve výši:
- člen zastupitelstva obce
1.200,- Kč
- předseda výboru nebo komise
3.000,- Kč
- člen výboru
2.000,- Kč
- neuvolněný místostarosta
12.000,- Kč;
neschvaluje
 prodej pozemku parc. č. 1445/7 – ostatní plocha, jiná plocha, v k. ú.
Jistebník, o výměře 96 m2 z majetku obce Jistebník;
 prodej pozemku parc. č. 2415 – trvalý travní porost, v k. ú. Jistebník,
o výměře 1052 m2 z majetku obce Jistebník
bere na vědomí
 výběr dodavatelů oprav v kulturním domě a obecním úřadě:
- malování – firma KITEX v. o. s., Ostrava, M.Prašivka,
- výměna podlahové krytiny – firma Podlahářství P. Škandera, Bílovec,
- výměna žlabů a okapů – Pokrývač izolatér T. Skotnica.
 Rozhodnutí starostky obce č. 1 a č. 2;
 1. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2019;
 poskytnutí finančního příspěvku 4.000,- Kč na úhradu startovného pro
vesnické hry;
 informace starostky obce.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

/finanční výbor/

Zastupitelstvo obce Jistebník na svém 2. zasedání dne 10.12.2018
schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2019 v následujícím rozsahu:
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Příjmy:
ukazatel
daně z příjmů fyz. osob
daň z příjmu práv. osob
daň z nemovitostí
daň z přidané hodnoty
odvod za odnětí půdy ze zem. půd. fondu
neinvestiční přijaté dotace ze SR
neinvestiční přijaté transfery - SR
bytové hospodářství-příjmy z pronájmu
nakládání s odpady /OZO/
daň z hazardních her
nebytové hospodářství-příjmy z pronájmu
činnosti knihovnické
rozhlas a televize
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
poplatky ze psů
poplatek za užívání veř. prostranství
poplatek ze vstupného
správní poplatky
pohřebnictví
činnost místní správy
příjmy z úroků
Příjmy celkem

v tis. Kč
5.150
4.300
1.100
9.650
43
470
35
160
950
250
110
2
2
160
50
8
6
45
7
500
2
23.000

Výdaje:
Ukazatel
hudební činnost - poplatky OSA
rozhlas – opravy a údržba

v tis. Kč
4
30

odvádění a čištění odpadních vod
neinvestiční příspěvky na provoz ZŠ
neinvestiční příspěvky na provoz MŠ
ostatní záležitosti základního vzdělávání
obecní knihovna - činnosti knihovnické
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60
1. 750
365
160
20

zájmová činnost kulturního domu
ostatní záležitosti kultury
tělovýchovná činnost
využití volného času dětí a mládeže
bytové hospodářství
veřejné osvětlení – energie, opravy, údržba
pohřebnictví
nakládání s odpady /OZO/
péče o vzhled obce a veřejná zeleň
sbor dobrovolných hasičů
zastupitelské orgány
volby do Evropského parlamentu
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
fin. vypořádání minulých let
pojištění majetku
Výdaje celkem

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

400
310
200
25
20
300
80
1.300
150
180
1.160
35
16.278
20
3
150
23.000

/Věra Vaňková, ředitelka/

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020
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 Jičín č. 325
ve dnech od 2. 5. 2019 do 3. 5. 2019 v době od 8. 00 hod. do 14. 30 hod.
zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.
K zápisu přineste s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list
dítěte.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2
let nebo děti s odkladem školní docházky. Děti budou přijímány podle Kritérií
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání platných na zdejší mateřské
škole. Pro školní rok 2019/2020 bude v mateřské škole 17 volných míst.
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Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

/Naďa Malaníková/

Školní vánoční besídka
Každý z nás už je asi zvědavý a přemýšlí nad tím, co mu přinese tento
rok, ale já bych vás chtěla pár řádky vrátit do roku loňského.
Poslední školní den v prosinci se konal už čtvrtý ročník vánoční besídky.
Žáci naší školy si opět pro své spolužáky, současné i bývalé zaměstnance školy
a další hosty připravili pár vystoupení s vánoční tématikou. Besídku letos
úspěšně moderovali dva žáci druhé třídy: Matěj Adamčík a Sabina Foltová
Program zahájili osmáci, kteří nám sehráli pohádku: Jak sněhulák
zatoužil po vzdělání. Poté už běželo jedno představení za druhým. Jednalo se o
písničky a tanečky s vánoční tématikou. Nechybělo ani mluvené slovo, šlo o
vtipy v podání žáků sedmé třídy, kterým jsme se upřímně zasmáli.
Nezapomenutelné bylo představení žáků třetí a páté třídy. Ti nás ve
videoklipu: Světové Vánoce svým oblečením, slovy a písněmi přenesli do cizích
zemí a přiblížili nám tímto vystoupením oslavu Vánoc v cizině.
Na závěr besídky jsme si všichni zazpívali píseň Michala Tučného
Vánoční a rozešli jsme se do tříd pokračovat ve vánoční zábavě.
Ještě ale nemohu zapomenout na vystoupení základní umělecké školy,
která celou vánoční atmosféru dotvořila.
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A co nás čeká?
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OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2018

/Jana Majerová, knihovnice/

Tradiční ohlédnutí za uplynulým rokem 2018
v Obecní knihovně v Jistebníku
Co bylo jinak,než obvykle
Využili jsme revizi spojenou s vyřazováním
opotřebených a zastaralých knih, kterou u nás provedli
pracovníci knihovny v Novém Jičíně ke změnám v
uspořádání knihovny.
Máme teď po místnostech zvlášť oddělení pro
mládež, dospělé a studovnu spojenou se stolovou úpravou, kde je možné podat
i občerstvení. Místo má i pohodlná čítárna. Máme nyní 40 míst ke studiu i k
jiným činnostem. Je možné použít počítač s připojením k internetu a tiskárnu.
Minulý rok prostory knihovny posloužily hudebnímu a pěveckému
kroužku Zpívá celá rodina pod vedením Aleny Myškové k nácviku koled.
Nabízíme je i jiným v době půjčování:
Po a Pá 16-19 h.
mimo dny pracovního klidu.
Půjčování
Zaregistrováno bylo 150 průkazů, z toho 103 pro čtenáře do 15 let,
které často fungují jako rodinné.
Knihovnu navštívilo 1 512 čtenářů, kteří si vypůjčili 2 641 knih a
časopisů. Větší zájem byl o beletrii než o naučnou literaturu.
Knižní fond
Konečný stav po vyřazování při revizi, nákupu nových knih z prostředků
obce (1600 Kč měsíčně) a zařazení darovaných knih od občanů je 4 201
svazků pro mládež i dospělé. Z toho 555 knih máme zapůjčeno z Nového
Jičína na jeden rok. Po vrácení obdržíme nové. Bazar knih a časopisů zdarma
před knihovnou se dobře zavedl. Může jej využít každý občan.
Při nákupu knih přihlížíme k přáním čtenářů vložených do připravené
krabičky. K zapůjčení je měsíčník Zdraví a týdeníky: Žena, Auto, Rodina a
Víkend. Název napovídá, čemu se věnují.
Jak využít internetové připojení z domova
Zadat ve vyhledávači: Obecní knihovna Jistebník a na stránkách obce je
vystaven knihovní řád, on-line katalog – pomocí tabulky si můžete vyhledat
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knihu, která Vás zajímá a přijít si pro ni do knihovny nebo si rezervovat
takovou knihu, kterou knihovna vlastní a má ji půjčenou jiný čtenář. Jako PIN
použijte datum svého narození: R-rok, M-měsíc, D-den na poslední dvě číslice.
Až bude vrácena na knihovnu, budete e-mailem, který jste knihovně zadali,
vyzváni k jejímu vyzvednutí. Budou tam také aktuality ze života knihovny.
Chceme se polepšit v jejich častějším doplňování.
Ostatní akce knihovny
Tradičně knihovnu navštěvují dvakrát ročně děti 1.- 5. ročníku ZŠ, někdy
i MŠ se svými třídními učitelkami. Děkuji jim za propagaci knih i za pomoc s
organizací někdy velmi početných tříd.
V červnu se vždy koná slavnostní pasování prvňáčků na Rytíře
čtenářského řádu, kdy obdrží zdarma čtenářský průkaz do konce kalendářního
roku pro sebe i celou rodinu. V lednu 2019 se rozhodnou, jestli se po
jednorázovém zaplacení 30 Kč zápisného stanou trvale čtenáři naší knihovny.
V únoru jsme organizovali večerní čtení s Kašpárkem při svíčkách
spojené s hudbou, půjčováním knih pro předčítání a tvořením. Napočítali jsme
36 zájemců, což je výborné. Plánované podzimní čtení se pro nemoc nekonalo.
Proto uvažujeme i o jiné podobě setkávání se rodinek s dětmi v knihovně, aby
mohlo být i jindy než v zimě.
Stále soutěžíme o nejpilnějšího čtenáře. Seznam 30 nejlepších je vystaven
na nástěnce v knihovně. V roce 2018 si vypůjčila nejvíce knih: 60-Štellnerová
Klaudie, 40-Gorbová Magdaléna a 38-Razimová Tereza.
Děkuji
Vedení OÚ v Jistebníku i všem zaměstnancům za bezvýhradnou pomoc
knihovně. Aleně Myškové a Ladě Majerové s organizací a průběhem všech akcí
pro veřejnost, pomoc s nákupem, zařazováním a propagací knih na internetu.
Všem spoluobčanům a přátelům knihovny přeji hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v roce 2019
Kontakt:  556 403 573
e-mail:

knihovnajistebnik@seznam.cz
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Ráda bych touto cestou oslovila předsedy všech spolků
v Jistebníku a poprosila je, aby na můj e-mail:
mirkamami@seznam.cz
zaslali v termínu do 15. 3. 2019 výroční zprávu spolku
za uplynulý rok 2018. Případně mi zaslali zprávu
a domluvili bychom se na pozdějším termínu.
Zpráva je nutná k doložení do kroniky obce Jistebník.
Děkuji za pochopení a spolupráci
Miroslava Zdražilová, kronikářka
NAŠI JUBILANTI

.

V měsíci lednu a únoru se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Růžena
Jana
*

Vědunka
Pavel
Ladislav
Drahomíra
Bohuslav
Milan

Molková
Hrozková
*

91 let
70 let

*

*

Pleskotová
Lövy
Majer
Sedláčková
Ramík
Tomeček

*

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

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

PLESOVÁ SEZONA 2019 POKRAČUJE …


9. 2.
Dětský maškarní ples
 16. 2.
Obecní bál
 23. 2.
Ples v rytmu 90. let
 2. 3.
Ples hasičů
Pořadatelé zvou spoluobčany, jejich přátele
a známé k hojné účasti a přejí dobrou zábavu.
[15]
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INFORMACE OBCE

/Iva Šelongová, účetní/

Měsíční odvoz popelnic OZO
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191 (tj. nádoba na odpad o
objemu 80 l) a tarif P 291( tj. nádoba o objemu 120 l) s četností odvozu 1 x
měsíčně, zveřejňujeme termíny odvozu v roce 2019:
 leden
17. 1.
červenec 4. 7.
 únor
14. 2.
srpen
1. 8. a 29. 8.
14. 3.
září
26. 9.
 březen
 duben
11. 4.
říjen
24.10.
9. 5.
listopad 21.11.
 květen
 červen
6. 6.
prosinec 19.12.
Čtrnáctidenní odvoz popelnic OZO
Nádoby na odpad s odvozem 1 x 14 dní jsou vyváženy každý lichý týden
ve čtvrtek.
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.

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. na základě usnesení
představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou
schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019 takto:
Voda pitná (vodné)
39,18 Kč/m3 (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15 % DPH)
Voda odvedená (stočné) 34,80 Kč/m3 (bez DPH) 40,02 Kč (vč. 15 % DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu meřidel
následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi [16]
odběratelem a dodavetelem.

CENOVÝ VÝMĚR
č. 1/2019
za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů
a biologicky rozložitelného odpadu
Zastupitelstvo obce Jistebník usnesením č. ZO 2/28. ze dne 10. 12. 2018
stanovuje s účinností od 1. 1. 2019 ceník za pravidelný svoz, třídění a
zneškodňování tuhých komunálních odpadů a biologicky rozložitelného
odpadu prováděný firmou OZO Ostrava s. r. o.
Druh
80 l
80 l
80 l
120 l
120 l
120 l
120 l
120 l
120 l
1100 l
120 l
240 l
770 l

tarif
P 191
P 111
P 101
P 207
P 211
P 271
P 201
P 261
P 291
K 111
G 201
G 301
G 401

počet obsluh
roční cena včetně DPH
1 x měsíčně
800,- Kč
1 x týdně
2.360,- Kč
1 x 14 dní
1.390,- Kč
1 x 14 dní v zimě
1.060,- Kč
1 x týdně
2.870,- Kč
1 x týdně v zimě
1.870,- Kč
1 x 14 dní
1.695,- Kč
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě
2. 380,- Kč
1 x měsíčně
1. 035,- Kč
1 x týdně
11.180,- Kč
1 x 14 dní
860,- Kč
1 x 14 dní
1.015,- Kč
1 x 14 dní
2.310,- Kč

P, K - směsný komunální odpad
G – biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.)
Odvoz nádoby na BIO je pouze v období od 1. 4. – do 30. 11.
U nádoby 80 l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu přesáhnout 40 kg.
Do plastových nádob nesmí být vysypávány horké popeloviny.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se
objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu P 211 nebo tarifu P 201 u
nádob 120 litrů.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.
Letní období je od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku.
Tento cenový výměr nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2019. Tímto dnem pozbývá
platnost cenový výměr č. 1/2018 ze dne 20. 12. 2017.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je do 30. 9. 2019.
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HARMONOGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ NA R. 2019 V JISTEBNÍKU
LEDEN

12. 1.
18. 1.

Turnaj v badmintonu jednotlivců, Fajne Ostrava
Sportovní ples TJ Jistebník

ÚNOR

1. 2.
9. 2.
16. 2.
23. 2.

Muzikantský ples, KD
Dětský maškarní ples, KD
Obecní bál, KD
Ples v rytmu 90. let, KD

BŘEZEN

2. 3.
9. 3.

Ples SDH, KD
Jistebnická lyže, autobusový zájezd do Karlova,
zájemci hlaste se na: pavlakucerova@volny.cz,
tel: 728 409 038
Loutkové divadlo, KD

10. 3.
DUBEN

20. 4.
komentovaná vycházka jistebnickou přírodou (ZO)
27. 4.
Kozí den, pořádá Galerijní ulice
28. 4. - 4. 5. Sympozium výtvarníků, pořádá Galerijní ulice, KD
30. 4.
stavění májky, pálení čarodějnic, hřiště TJ Jistebník

KVĚTEN

3. 5.
4. 5.
5. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
31. 5.

Peter Lipa, koncert, KD, pořádá Galerijní ulice
Pochod krajinou jistebnických zpěváčků
Jarní koncert, KD
Den matek, KD
9. ročník Jistebnického půlmaratonu
FPFL Festival Poodří Františka Lýska, KD
kácení májky, dětský den, hřiště TJ Jistebník

ČERVEN

1. 6.
8. 6.
22. 6.
30. 6.

SDH Jistebník, soutěž mladých hasičů
Vítání občánků + Jubilanti
Obecní slavnost, hřiště TJ Jistebník
pouť na Petra a Pavla

ČERVENEC

13. 7.

Turnaj v minikopané o pohár starostky

SRPEN

30. - 31. 8. Výstava Český svaz chovatelů

ZÁŘÍ

14. 9.

Memoriál Josefa Konečného, hřiště TJ Jistebník

od 19. 9.

Taneční pro starší a pokročilé, KD
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LISTOPAD

8. 11.
16. 11.
17. 11.
23. 11.
29. 11.

Výlov rybníka Bezruč
Svatomartinský koncert, KD
výlov na Galerijním rybníku
Vítání občánků + Jubilanti
Rozsvícení vánočního stromku + Mikulášská
zábava, KD

PROSINEC

7. 12.
21. 12.
26. 12.
28. 12.

Zdobení vánočního stromku, Galerijní ulice
komentovaná vycházka jistebnickou přírodou (ZO)
Štěpánský turnaj v ping-pongu, tělocvična ZŠ
závěr roku, Expedita

OZNAMUJEME, INZERUJEME
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Kadeřnictví Lucie
Obecní úřad Jistebník 1. patro

! Pouze na telefonické objednávky !
: 774 721 981
Kadeřnictví dámské, pánské
[20]
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A CO NA KONEC . . .
* Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali na obecních
komunikacích z důvodu provádění zimní údržby. V případě stání
automobilu se tímto zužuje jízdní profil a je tím znemožněna údržba
komunikace – odhrnování sněhu.
* Občany, kteří si nepřejí, aby jejich jména byla uváděna mezi jubilanty,
prosíme, aby to včas oznámili na obecním úřadu. Rádi jim vyhovíme.
* Příští zpravodaj vyjde v březnu.
Písemné příspěvky odevzdávejte do 22. února 2019.

______________________________________________________________________
* Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů zdarma.

* Evid. číslo MK ČR E 10242
* Adresa: Jistebník 149, 742 82 Jistebník,  556 418 066, e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
* Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
* Redakční rada si vyhrazuje právo krácení, stylistické a pravopisné úpravy.
* Počítačová sazba: Obecní úřad Jistebník
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