JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

1

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

24. 10. 2020 bude na točně autobusu u vlakového nádraží v době

od 8.00 – do 12.00 hodin odvoz odpadu velkoobjemovými kontejnery.
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Obec informuje

Obec informuje
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HC JISTEBNÍK CARPS SLAVÍ 10 LET SVÉ EXISTENCE
V těchto dnech slaví náš hokejový klub 10leté výročí od
svého založení. Začátkem roku 2010 přišlo několik jedinců z řad hokejových nadšenců s myšlenkou oživit tradici
jistebnického hokeje v obci. Proto jsme dali dohromady
hlavy, názory a myšlenky a dne 31. srpna 2010 vznikl
spolek Hokejový klub Jistebník.
Předešlá sezóna byla poznamenána pandemií koronaviru – nedohranou sezónu jsme zakončili na krásném
5. místě. Po nezvykle dlouhé letní pauze se pomalu dostáváme do provozní teploty a s opětovným nadšením
vyhlížíme novou sezónu. Jako každý rok ji zahájíme mezinárodním turnajem, který se tentokrát koná v Klášterci
nad Ohří. Držte nám palce! Amatérská hokejová liga ve
Studénce plánuje začátek na 26. 09. 2020. Opět jsme
se tedy přihlásili, aktualizovali soupisku a věříme, že letošní sezóna bude pro náš klub ještě úspěšnější a že
nám ji nepřekazí žádná pandemie.
V letošním roce opět plánujeme uspořádat veřejné bruslení pro občany naší obce a to na Štědrý den. Poté bude

následovat tradiční vánoční hokejové utkání. Sledujte
proto naše facebookové stránky (HC Jistebník carps),
nebo reklamní plochy v obci, případně místní rozhlas.
Budeme se na vás těšit.
Za HC Jistebník Tomáš Vykydal

10. ROČNÍK JISTEBNICKÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PŮLMARATONU
Komunikace s účastnicí, kterou kousek před cílem půlmaratonu dostalo polední dusné vedro:
Dobrý den,
chtěla bych Vám všem moc, ale opravdu moc poděkovat za pomoc, když jsem zkolabovala při závodě.
Vůbec nic si z toho teda nepamatuji, jen vím, že se o
mě staraly nějaké ošetřovatelky nebo paní. A těm bych
chtěla strašně poděkovat.
A Vám všem se omluvit za poprask, který jsem v ten den
udělala. Už je mi na tisíckrát lépe.
Děkuji, Georgiou Lucie
Za pořadatele: Lucie, prosím Vás, žádné omluvy. Do
závodu jste dala vše a příroda byla tentokrát proti
Vám...500 m před cílem půlmaratonu...Jsme moc rádi,
že vše dobře dopadlo a že jste v pořádku.
Sepsal Martin Otto, hl. organizátor akce
Fotka Lucie z nedělního rána
při hospitalizaci ve FNO v Porubě

Sport

15. 8. 2020
68 účastníků půlmaratonu
48 účastníků čtvrtmaratonu
53 dětí na sportovním odpoledni
70 pořadatelů
Děkujeme všem a těšíme se na Vás na 11. ročníku, který
se bude konat 22. 5. 2021.
Děkujeme rovněž nájemcům hospůdky na hřišti společnosti..... ,za dokonalý servis občerstvení v areálu hřiště TJ
Jistebník.
Zvláštní poděkování patří TJ ISMM Jistebník za poskytnutí hřiště a jistebnickým hasičům za organizaci přeběhů hlavní cesty u statku a v Košatce.
Výsledky i fotky najdete v hlavních lištách našeho webu
www. vh-pulmaraton.cz, a FB. Své fotky z akce
můžete po zkopírování adresy odkazu do alba nasdílet.
Sponzorsky se na letošním ročníku podíleli:
ISMM, TENZONA, Obec Jistebník příspěvkem na čin
nost pořadatele, spolku Jistebník v pohybu z.s.
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INZERCE

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• 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

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

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

Inzerce

Inzerce

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st, so: 9-11
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Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
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
Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí
– na klíčDOČEKALOVÁ
GABRIELA
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
 spolupráce při zajištění kolaudačního
rozhodnutí
Pracuji s českou
bylinnou kosmetikou ORIGINAL ATOK
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
čištění
Vklady do katastru nemovitostí – na
klíč pleti - včetně mladistvé pleti od 13. let
depilace obličeje i na těle
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni
užívání
formování
obočí,nemovitosti
barvení obočí a řas
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
 podání vkladu na katastr nemovitostí
masky, peeling,
ampule a séra
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni
užívánívýživné
nemovitosti
 podání vkladu na katastr nemovitostí
masáž obličeje, krku a dekoltu
Ing. Jaroslav Horník

PLOTY – MONTÁŽE, PRODEJ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ

KOSMETICKÉ
SLUŽBY

soudní
znalec
a autorizovaný inženýr ve stavebnictví
mikromasáž
očního
okolí
Ing.
Horník
742Jaroslav
82 Jistebník
450
HALL Posting, s.r.o.
soudní
znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve
stavebnictví
indická
masáž
hlavy,
masáž
obličeje
lávovými
kameny
tel. 739 521 531
V Zátiší 810/1
742 82 Jistebník 450
HALL
jaroslav.hornik@seznam.cz
709 00 Posting,
Ostrava s.r.o.
parafínový zábal na ruce
tel. 739 521 531
V Zátiší 810/1
jaroslav.hornik@seznam.cz
709 Své
00 Ostrava
služby nabízím po předchozí tel. objednávce na tel: 605 448 631, 1. patro OÚ Jistebník

gabcadocekalova@seznam.cz

Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39
Prodejna v pracovní dny 8:00 – 15:00, Tel.: 722 550 000





KLASICKÉ PLETIVOVÉ
SVAŘOVANÁ PLETIVA
SVAŘOVANÉ PANELY 3D, 2D
BRANKY A BRÁNY, i na míru

------------------------------------------------------------------------------------------------

GEODETICKÉ
PRÁCE
Vytyčování vlastnických hranic
pozemků a novostaveb

THUJE NA ŽIVÝ PLOT



www.THUJA.cz

THUJA SMARAGD
o PRODEJ RŮZNÝCH VELIKOSTÍ, VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU
STÍNÍCÍ TKANINA - PRODEJ NA METRY, INSTALACE NA PLOT
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39. 722 550 000

----------------------------------------------------------------------------------------------

Geometrické plány: dělení pozemků,
břemena, zaměřování novostaveb
Měříme i ve Vaší obci

728 886 874

GARÁŽOVÁ VRATA
Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
Vklad
nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč

Kultura / info
Inzerce

 vyhotovení pasportu stávající budovy
Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
 podání vkladu na katastr nemovitostí
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
 podání vkladu na katastr nemovitostí

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

VÝKLOPNÁ ,DVOUKŘÍDLÁ
Na míru, možnost montáže.

WWW.VRATA-OSTRAVA.CZ
tel.: 722 550 000

JiHo stavební práce
s.r.o.
U Lesa 364/51
700 30 Ostrava-Hrabůvka

- základové desky
- výstavba RD
- rekonstrukce panelákových bytů
- NOVĚ AUTODOPRAVA
www.jiho.cz
www.jihosp.cz
e-mail: honzaholusa@seznam.cz

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

 603 363 506

jaroslav.hornik@seznam.cz
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Ing. Lukáš Vrubel
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Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
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Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
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středa až neděle
od 15°° do 19°°
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