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SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 2019“
Do devátého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily
KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s.,
u příležitosti svátku slovanských věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě,
přihlásily obce a města z celé ČR 331 zpravodajů.
Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Velatický zpravodaj (vydává obec Velatice)

2. JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ (vydává obec Jistebník)
3. Zlechovský zpravodaj (vydává obec Zlechov)

Vážení občané,
v pátek 26. 6. 2020 nás opět postihly přívalové deště, doprovázené krupobitím
a bouřkami. V této souvislosti bych chtěla poděkovat zásahové jednotce a dobrovolným hasičům při odstraňování následků povodně a občanům, kteří pomohli
sousedům při odčerpání vody a odstraňování nánosů bahna.
Rodině Škulavíkových byla poskytnuta finanční částka na odstranění následků povodně, v průběhu páteční povodně jsme poskytli občanům žijícím u potoka pytle
na písek, které zmírnily následky valící se vody. Na Státní pozemkový úřad v Novém
Jičíně byly nahlášeny napáchané škody a v nejbližší době pracovníci SPÚ přijedou
zmapovat situaci v obci. Dále by mělo proběhnout jednání s majitelem firmy, který hospodaří v lokalitě kolem horních rybníků a to Renofarma Slezan – Klimkovice
a Bílovec, neboť plodiny, které zde pěstují jsou naprosto nevhodné a při přívalovém
dešti pak voda splavuje z pole i ornici. Tyto deště proběhly i v loňském roce a to
22. 5. 2019. Napáchané škody, ale nebyly tak velké.
Podle kalendáře by nás měla lákat atmosféra léta k výletům, ke sportování a návštěvě kulturních akcí. Bohužel stále se potýkáme s výkyvy počasí na jedné straně a na
druhé straně se děsíme stoupajícího počtu nakažených nemocí Covid 19.
Přes tuto nepřízeň si užijme pohodové léto ve společnosti přátel a cestovatelům
pak přeji šťastnou cestu a ještě šťastnější návrat.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

Úplné znění závěrečné tiskové zprávy otiskneme v následujícím čísle “Jistebnického zpravodaje”.
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V pátek 26. 6. 2020 přívalové deště zasáhly řadu domů
a zkomplikovaly život řadě Jistebničanů. V takových chvílích všichni očekáváme, jakou spoušť další déšť ještě napáchá. Rád bych krátce popsal situaci na začátku Jistebníku
v místech, kde vytéká z rybníků potok nazvaný Lužní.
Rybníky, do kterých voda přitékala ze všech stran, se rychle plnily. Nejdříve čistou dešťovou, následně splachem
ornice z polí. Po celou dobu voda odtékala přes boční přepady strouhou, která je k tomu určena.
Rybníky zadržely cca 30-40tis. m3 vody (plocha rybníku 40 000 m2, vzestup hladiny cca o 1m).
foto 1

Zásadní problém nastal v okamžiku, kdy se nekontrolovaně přihnala voda z doliny v katastrální mapě označené „Za
kokořem“.
Tento nekontrolovaný nával bahnité vody, ke kterému
dochází opakovaně, zaplavil zejména zahradu a dům
Škulavíků, také některé další přilehlé zahrady a domy,
a zřejmě napáchal škody i při průtoku obcí. Jednalo se
o masivní bleskovou povodeň (viz foto 1) trvající odhadem 1 hodinu.
Hladina v rybnících v sobotu brzy ráno dosáhla vrcholu
a voda částečně přetékala přes hráze všech rybníků vyjma
Galerijního, ze kterého voda odtékala havarijním přepadem do Lužního potoka.
V sobotu byly průběžně čištěny přepady, aby voda z rybníků mohla kontrolovaně odtékat, a rybníky mohly zachytit
případné další deště.
Vysazování plodin jako je kukuřice nebo sója (jako v našem
konkrétním případě) do nevhodných míst je velmi nešťastné a škody v obci způsobující.
Společně s vodou je pak masivně splavována ornice do
potoků a rybníků, a takto z velké části zbytečně zabahněná voda proteče obcí. Tato problematika je opakovaně
omílána, ale k poučení bohužel nedochází.
Ivan Lövy

Příval vody od Klimkovic

Galerijní rybník
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A NAŠI JUBILANTI
Vítání občánků a setkání s jubilanty
Vážení jubilanti, milí rodiče nových občánků oznamujeme, že uvedené obřady jsou v měsíci červnu zrušeny.
Velmi děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání s Vámi v průběhu měsíce října.
Děkujeme za pochopení.

Stav na horních rynících

Lužní potok od MŠ směrem ke statku

V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Metodějka Peková
Dagmar Šepeľová
Marie Nesvadbová
Zdenka Halatová
Margita Missigová
Jiří Bruzek

85 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let

Otto Šichor
Olga Bohdálková
Zdeňka Žídková
Helena Muroňová

80 let
80 let
75 let
75 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Lužní potok od MŠ směrem ke statku

Lužní potok, mostek u Králů

ODPAD V OBCI

Opět ucpaný propustek u kostela

Voda se dostala do sklepů mnoha domů - bytovky

Vážení občané,
chtěla bych Vás požádat, abyste do kontejnerů na sběrných místech dávali skutečně jen to, co tam patří, protože
jinak je celý obsah kontejneru znehodnocen.
Papírové krabice sešlápněte nebo roztrhejte. Často krabice položíte na zem vedle kontejnerů a jsou na nich uvedené i Vaše doručovací adresy.
Nestavějte nám ke kontejnerům televizory, monitory, koberce, desky. Vyčkejte až na velkoobjemové kontejnery,
které budou opět na podzim.

Nedávejte do plastu použité pleny, které patří do směsného odpadu.
Stejně tak žádáme občany, kteří žijí v lokalitě pod kostelem, aby posekanou trávu nedávali do směsného kontejneru u kostela a pořídili si vlastní bio popelnice.
V poslední době se nám na obecním úřadě hromadí stížnosti, které upozorňuji na ty z Vás, kteří v podvečer dáváte
do kontejnerů to, co tam nepatří!!!
Děkujeme, že Vám záleží na vzhledu naší obce!

Sdružení obcí Bílovecka
Dne 2. 6. 2020 proběhla na radnici v Bílovci schůze starostů Sdružení obcí Bílovecka s manažéry MAS Poodří.
Na programu jednání byla 5. výzva Regionu Poodří sobě,
schválení stanov SOB, výše členských příspěvků a návrh
závěrečného účtu SOB. Zároveň bylo odsouhlašeno zakoupení defibrilátoru pro nemocnici v Bílovci z prostředků
SOB.

Obec informuje
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SDRUŽENÍ OBCÍ BÍLOVECKA

Parkoviště u MŠ

Manželé Renáta a Ladislav Uhlovi děkují hasičům T. Vykydalovi a L. Malému za rychlou a včasnou pomoc.
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PŘÍSTAVBA 3. ODDĚLENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
V termínu od 10. 2. do 15. 3. 2020 byla vyhlášena výzva
Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce
2020 z podprogramu 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství.
Přidělená dotace musí být vyčerpána v roce 2020 a nelze ji
rozdělit do dalších let.
O tuto dotaci jsme se přihlásili a 10. června 2020 jsme
dostali informaci, že dostaneme dotaci ve výši 90% a
10% bude spoluúčast obce. V našem případě po vysoutěžení této zakázky to představuje státní dotaci ve výši
14 975 438, -Kč a doplatek obce by měl činit 1 663 938,
31 Kč.
Na zasedání zastupitelstva obce 23. 6. 2020 byla vybrána
firma Adea projekt, která bude zajišťovat stavební dozor
investora a koordinátora BOZP. 24. 6. bylo předáno staveniště firmě Stavos, která bude tuto stavbu realizovat.
Stavba 3. oddělení mateřské školy by měla být dokončena
do 30. 11. 2020 a poslední faktury k proúčtování se mohou
zaslat na MF 7. 12. 2020.
Oproti jiným obcím, kterým byla přidělena dotace máme
výhodu v tom, že veřejná zakázka byla vysoutěžena a
prakticky se může ihned začít se stavbou. Dotace, která
se nevyužije letos totiž musí být vrácena na ministerstvo
financí.
Vážení občané, chtěla bych se na Vás obrátit s prosbou,
abyste v místě výstavby respektovali zvýšený dopravní
provoz.

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ / VRT / PRAHA–BRNO–OSTRAVA
Vláda ČR dne 22. května 2017 schválila usnesení č. 389
o Programu rozvoje rychlých železničních spojení v České
republice, kterým konstatovala, že rozvoj sítě Rychlých
spojení představuje výraznou příležitost a impuls pro udržitelný rozvoj České republiky a jejich regionů v celoevropském kontextu.
17. 6. 2020 se ve Studénce konalo jednání se SŽDC.
Pozváni byli starostové ze Suchdola nad Odrou, Hladkých
Životic, Kujav, Pustějova, Bílova, Velkých Albrechtic
a Studénky. Přes naši obec kolem současných kolejí by
měla být vybudována dvoukolejná trať, která by měla být
oplocena a chráněna tak před zvěří. V místě současného železničního přejezdu by měl být vybudován nadjezd nebo
podjezd to se zatím neví. Vzhledem k tomu, že zde budou
projíždět vlaky rychlostí 250 km/h připadá v úvahu vybudování protihlukové stěny, popřípadě na základě měření

hluku vykupování nemovitostí, které se nacházejí v bezprostřední blízkosti kolejiště. Z prezentace, která nám byla
promítnuta je patrný největší zásah pro naši obec a sousední Polanku. Přes můj nesouhlas s navrženým řešením
mi bylo sděleno, že přes naše území se koleje musí napojit
na Ostravu a přes CHKO Poodří to nepůjde.
SŽDC bude chtít tuto problematiku probrat na zasedání
zastupitelstva obce, a proto bych chtěla vyzvat vás občany
a zejména občany bydlící v nádražní části, aby se tohoto
jednání zúčastnili. O termínu jednání budete informováni.
V souvislosti s řešením problematiky VRT bych chtěla poděkovat za účast na jednání a konzultace Ing. V. Starečkovi.
Budeme iniciovat setkání s náměstkem hejtmana
p. Ing. J. Unuckou, který se zabývá dopravou v MSK.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

VRT v okolí obce Jistebník
LEGENDA

VRT Prosenice - Ostrava

Násep

Pracovní výstup ze studie proveditelnosti – nastavení II. etapy
Správa železnic, státní organizace
Data: SUDOP PRAHA, EIGS rail, MCO

Zářez
Osa trati
Mosty
Komunikace

Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE V JOSEFOVICÍCH
vodou, ale především zlepšení životního prostředí v městské části Josefovice a v naší obci. Po postupném napojení
všech domácností v Josefovicích by se měla výrazně vyčistit krajina v blízkosti vodního toku v Josefovicích a do
příkopů a vodoteče by se měla dostávat pouze dešťová
voda. Vybudování oceňují zejména naši rybáři.
Generálním dodavatelem mechanicko – biologické čistírny odpadních vod byla společnost VHS stavby ve spolupráci s firmou Jankostav.
Na projektu pracovaly od září 2018.

VRT v okolí obce Jistebník

LEGENDA

VRT Prosenice - Ostrava

Násep

Pracovní výstup ze studie proveditelnosti – nastavení II. etapy
Správa železnic, státní organizace
Data: SUDOP PRAHA, EIGS rail, MCO

Zářez
Osa trati

38 Mosty

VRT Praha – Brno – Ostrava/Břeclav

Komunikace

Obec informuje

Obec informuje

V pátek 12. 6. 2020 byla slavnostně otevřená čistírna odpadních vod a kanalizace v Josefovicích.
Čistička s kanalizací stála 40, 4 milionu korun včetně
DPH. Na pokrytí části uznatelných nákladů získalo město
Klimkovice prostřednictvím Ministerstva životního prostředí evropskou dotaci z Operačního programu Životního
prostředí ve výši 16, 3 milionu, Moravskoslezský kraj přispěl 2, 3 miliony korun.
Město si od nové čistírny odpadních vod slibuje nejen naplnění zákonných požadavků v hospodaření se splaškovou
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VRT v okolí obce Jistebník

5

REVITALIZACE VODNÍCH TOKŮ A ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ
Na 13. zasedání zastupitelstva obce jsme se zabývali revitalizaci vodních toků a zadržování vody v krajině. S prezentací na toto téma vystoupil Ing. Robin Hála z firmy
Vodohospodářský rozvoj a výstavba.
Ing. Robin Hála zdůraznil, že voda potřebuje svůj prostor
a člověk ji v podstatě vytěsnil z krajiny zástavbou a intenzívním hospodařením, snížil její pozemky na minimum,
snaží se ji co nejrychleji zbavit, znečišťuje ji chemií, léky
a často ji využívá k odnášení odpadů jak doma tak i venku.
Shlédli jsme i několik zajímavých projektů, jak může revitalizace vypadat ve městě i na venkově. Vystoupení
p. inženýra doplnil pan Jan Kašinský fotografiemi, kterými
zmapoval současnou situaci v naší obci po déletrvajících
deštích a zároveň uvedl, jak bychom mohli postupovat při
zadržování vody v krajině v naší lokalitě.
Bylo ctí se podílet na takových stavbách, ať již výše uvedený Karlův most či sanace zámku Mikulov, Raduň, hrad
Malenovice ve Zlínském kraji, objekty Maměnka, Libušín
v Beskydech nebo být u vzniku nových staveb jako tunelu Klimkovice, vojenské letiště Pardubice, Harrachovský
tunel, přehrady Boskovice, Opatovice, kde doménou bylo
zakládání staveb a vrtné práce, včetně speciálních betonáží a injektáží pilot a mikropilot.

Obec informuje

Dev Company je ryze českou stavební společností se sídlem v Ostravě a působností po celé ČR a Slovensku. Vy ji
samozřejmě znáte nejvíce z naší obce, z Jistebníku a mnoho z Vás nás zná osobně. Nebylo by takových úspěchů bez
řady mnoha z Vás kupříkladu pana M. Sládečka, Z. Missiga,
M. Dočekala, M.Jatiho, R. Straky a mnoha a mnoha dalších.
Věříme, že úspěchy naší společnosti budou nadále pokračovat spolu s Vámi a obec Jistebník bude rezonovat
po republice nejen jako Váš partner pro pevnou a suchou
stavbu.
Team Dev Company
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LÉTO A PRÁZDNINOVÝ ČAS
Léto je za dveřmi a s ním i prázdninový čas našich dětí.
I když jsou letos školáci mimo školní lavice již od jara, své
školní povinnosti si však musí plnit. A proto se již většina
z nich těší na letní prázdniny, které si plánují užít společně
s rodiči anebo také bez nich.
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých letních radovánek, nesmíme zapomínat na to, že i o prázdninách nesmíme zapomínat na bezpečnost nejen našich
dětí, ale i nás dospělých. Měli bychom myslet na to, že děti
budou mít spoustu volného času a jsou hravé a zkoumavé. Proto je důležité nenechávat zbytečně v jejich dosahu
zápalky, zapalovače, svíčky, zábavnou pyrotechniku nebo
různé chemické přípravky, které by se mohly lehce stát
předmětem experimentů a pokusů, které často končí požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Mějme na
paměti, že často i malé dítě předškolního věku, moc dobře
ví, na co jsou zápalky a jak s nimi manipulovat. A v zápalu hry dítě, rychle zapomene na rizika, které se špatným
zacházením souvisí. Měli bychom také děti upozornit, že
plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče
nejsou určeny ke hraní a s nápadem uvařit si palačinku, ať
raději počkají na rodiče.
K létu neodmyslitelně patří také rodinné výlety.
Nejčastějším nápadem je zajít si „opéci si špekáček“ do
přírody. Proto bychom měli mít všichni na paměti zásady
pro rozdělávání ohně nejen na vyhrazených tábořištích:
oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např.
za silného větru nebo extrémního sucha,
nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody
k uhašení ohně pro případ, že je oheň rozdělán
v místě, kde není žádný vodní zdroj,
nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si
hráli nebo seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení
šatstva),
do ohně nikdy neházet jakékoliv výbušné předměty
(zábavná pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím
vody a ujistit se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření.

Nezapomeňte na pořekadlo „oheň je dobrý sluha, ale
zlý pán“.
Snad každého z nás, již někdy zastihla v přírodě letní
bouřka. Pobyt v přírodě může být za bouřky obzvlášť
nebezpečný. Víte, jak se správně zachovat? Za bouřky je
nejlépe urychleně vyhledat spolehlivý úkryt. Bezpečným
místem pro úkryt v přírodě jsou vhodné husté lesy a háje,
úzká údolí, úpatí vysokých skalních stěn, jeskyně či městské ulice. Když už vás zastihne bouřka na rozlehlé pláni, je
nejlépe ji přečkat v podřepu s nohama u sebe. V případě
silných větrů doprovázejících bouřku je třeba dávat pozor
na padající stromy či větve. Děti se rovněž na svých prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve
městech pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů,
kanalizace apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo k zaklínění v úzkých prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před
hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých
přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií. Nebezpečí hrozí dětem i při procházce po ulici nebo hře na hřišti, které sousedí se silnicí. Během několika sekund, může dítě vběhnout
za míčem přímo pod kola jedoucího auta. Seznamte děti
s pravidly pohybu po silnici nebo cyklostezce a nezapomeňte koupit ochranou cyklistickou přilbu na hlavu, která
je u dětí do 18 let povinná.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti
o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu
děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před
nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
Příjemné, slunečné a především bezstarostné léto přejí
hasiči HZS MSK, územní odbor Nový Jičín
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Obec informuje

Společnost Dev Company spol. s r.o. byla založena v roce
1992 panem Ing. Zdeňkem a Ing. Markem Vavrečkou s cílem podílet se na dlouhodobém projektu likvidací dolů
OKR a to těsnění důlních děl proti únikům plynu metanu
na povrch a zpevňování a utěsnění hornin stavebních
konstrukcí pomocí speciálních vysokotlakých injektáží
polyuretanovými pryskyřicemi a kotvením.
V průběhu času se společnost Dev Company etablovala
mezi TOP 10 specializovaných stavebně -sanačních společností v ČR a rozšířila svůj realizační program o komplexní sanace betonových konstrukcí – tj. vodohospodářských
a silničních staveb, mostů, přehrad, čističek odpadních
vod, statického zajištění a zpevnění základů staveb, zemin, sanací svahů a skalních masivů včetně provádění
veškerých hydroizolačních prací a zamezování průsaku
vody a vlhkostí do veškerých stavebních objektů.
Samozřejmě společnost zůstala věrná svému cíli a podílí
se nadále na specializovaných zakázkách při ražbě tunelů,
štol a kolektorů, kde všechny tyto práce jsou prováděny
hornických způsobem.
S rostoucím rozvojem společnosti byla založena dceřinná
společnost Dev Company Group v Praze, kde výsledkem
byly realizované úspěšné projekty realizovaných zakázek
např. Sanace a rekonstrukce Karlova mostu, Křižovnického
náměstí, Fűrstenberských zahrad Pražského hradu, rezidenci Kampa, Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva financí atd.
Vzhledem ke spolupráci a úspěšných projektech s VUT
v Brně, VŠB Technickou univerzitou, s ústavem Geoniky
Akademie věd ČR, či Kloknerovým ústavem v Praze bylo
jen otázkou času, kdy společnost byla přizívána k mnoha
projektům, které jsou historickým dědictvím ČR a ukazují
progresivní možnosti nových technologií v jejich záchraně.

Přestože to ještě před pár týdny mohlo vypadat všelijak,
letní prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře.
Každý školák se nejvíce těší na závěr školního roku, na
dva měsíce letních prázdnin, nové kamarády, letní tábory
a veškerá dobrodružství, které s sebou prázdniny přinášejí.
Prázdniny však také přinášejí mnoho složitých situací ne-

jen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří musí i nadále
chodit do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti
zůstávají po dobu jejich pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin jsme pro děti připravili pár
užitečných rad.

Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili následující:

V případě, že musíte zůstat sami doma
Nikdy nikomu cizímu neotvírejte a neříkejte do domácího telefonu, že jste sami doma
Při odchodu z domu byste měly uzavřít okna, uzamknout hlavní dveře
Nechte rodičům vzkaz kam a s kým jste šly ven, popř. kdy se vrátíte
Nenastupujte s cizími lidmi do výtahu
Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání
Nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně a neodkládejte je mimo svůj dosah třeba na
hřišti
Nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi, nic si od nich neberte a nikam s nimi nechoďte
Při hrách a to nejen v lese můžete narazit na munici, s touto nikdy nemanipulujeme a ihned
přivoláme dospělého nebo voláme na linku 158 (v případě manipulace s municí může dojít ke zranění, které může vést k trvalým následkům)
Při koupání v neznámých vodách respektujeme doporučení jako je zákaz skákaní do vody
nebo zákaz koupání – každé takové upozornění má svůj účel a je tam umístěno z nějakého
závažného důvodu a ne proto, že by Vám dospělí záviděli, že máte prázdniny a můžete si
užívat, zatím co oni musí chodit do zaměstnání
Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám novým neznámým městem,
ztratily, zůstaňte na místě a nikam nechoďte
Cyklovýlety nebo jízda vozidlem
Před tím, než vyjedete s kamarády na kole někam na výlet, zkontrolujte si povinnou výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte na přilbu!
Tak jako na jízdním kole musíte dbát bezpečnosti, také při jízdě vozidlem, jako spolujezdec, musíte dodržovat určitá pravidla – jedním z nich je, že musíte být připoutáni bezpečnostním pásem (nejen, že za nepřipoutání hrozí pokuta, ale také
Vám bezpečnostní pás může při srážce zachránit život).

Policie České republiky

Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad uvedených níže:
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna nesvádí k venkovním
hrám a tak usedáte k televizi, počítači nebo mobilním telefonům
Mějte však stále na paměti, že počítač ti kamarády nevynahradí a myslete také na to, že
pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, mnohem zdravější než sezení u počítače s ohnutými
zády
Nevěřte všemu, co na internetu píší a přesto, že navazujete třeba zrovna nová „ on – line
„ kamarádství, nezapomeňte, že i v bezpečném prostředí svého pokojíčku na Vás mohou
číhat různá nebezpečí
Zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým programem apod.
Chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště
Nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte na neslušné, vulgární nebo hrubé maily či vzkazy
Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli někomu jinému
Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte např. na dovolenou
apod.
Preventivní videa v odkaze:
https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-internetem-bezpecne.aspx
Video s příspěvkem na facebooku Policie ČR:
https://www.facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití letních prázdnin.
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K 1. 9. 2020 odchází z jistebnické mateřské školy 16 dětí
do I. ročníku ZŠ TGM Jistebník, proto je v MŠ Jistebník pro
školní rok 2020/2021 16 volných míst.
V první polovině května proběhl v mateřské škole zápis
pro školní rok 2020/2021.
Zápisu se účastnilo celkem 24 dětí. Z celkového počtu
uchazečů bylo přijato 15 dětí, jedno místo je určeno na
odvolání. Bylo přijato 9 chlapců a 6 děvčat. Všechny děti,
které dovrší k 1. 9. 2020 tří let a účastnily se zápisu do mateřské školy, byly přijaty.
Od 1. 9. 2020 bude docházet do mateřské školy čp. 315
celkem 6 nových dětí, 9 nových dětí bude docházet do
mateřské školy čp. 325. Volné místo na odvolání je v mateřské škole čp. 325.
Věkové složení přijatých dětí k 1. 9. 2020:
1. K povinnému předškolnímu vzdělávání bylo přijato 1
pětileté dítě, bylo přijato k individuálnímu vzdělávání
2. 2 čtyřleté děti
3. 9 tříletých dětí
4. 3 děti dvouleté

Do mateřské školy nebylo přijato 9 dětí. Všechny tyto děti
dosáhnou tří let v průběhu školního roku 2020/2021.
Do Mateřské školy Jistebník okres Nový Jičín, p. o. jsou
přijímány děti dle kritérií pro přijímání k předškolnímu
vzdělávání platná na zdejší mateřské škole. Přednostně
jsou přijímány děti, které dosáhnou nejvyššího bodového
ohodnocení. Vyšší bodové ohodnocení dostávají děti, které mají trvalé bydliště v obci Jistebník a dále jsou přijímány
věkově starší děti před mladšími. Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhnou k 1. 9. 2020 tří let. Děti mladší tří
let přijímáme také, ale pouze v případech, že je v mateřské
škole volné místo.
Pokud se v průběhu školního roku uvolní místo v mateřské škole, kontaktujeme zákonné zástupce neumístěných
dětí.

Mateřská škola

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Věra Vaňková, ředitelka MŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY – 2020/2021
V letošním roce nás nečekal tradiční zápis, ale v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu
s právními předpisy. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně. Jen rodiče, kteří žádali odklad, přišli do
školy s patřičnými dokumenty.
Do první třídy ve školním roce 2020/2021 bylo přijato 19 žáků. Třem žákům byl povolen odklad.
Děkujeme všem rodičům za perfektní spolupráci při zápisu, a také za důvěru v naši školu. Vaší důvěry si velmi vážíme.
Už teď se moc na přijaté děti těšíme.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020
V letošním školním roce proběhlo v pondělí 29. 6. 2020 slavnostní rozloučení s žáky devátého ročníku a jejich zákonnými
zástupci na obecním úřadě.
Starostkou obce byli oceněni na návrh třídní učitelky Mgr. Markéty Kucserové tři žáci
Kateřina Buchová za vstřícnost, ochotu a pomoc vyučujícím po celou dobu školní docházky
Martin Matula za vstřícnost, ochotu a pomoc třídní učitelce po celou dobu školní docházky
Ondřej Tenk za výborný prospěch a pečlivou přípravu na vyučování.
Všem žákům, kteří opouštějí naši školu bych chtěla popřát do dalšího života všechno dobré. Hodně štěstí, zdraví, prima
nové přátele. Ale přeji Vám i odvahu a nezlomnost pro boj s životními překážkami a dosažení všeho co si přejete.
Všem dětem, pedagogům a zaměstnancům školy a školky přejeme pěkné prázdniny a dovolenou!
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy

ZŠ TGM

BEZPEČNÉ PRÁZDNINY / POLICIE ČR

por. Karla Špaltová
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Oslavit „devadesátku“, vypadat jako za mlada a mít vliv
na desítky lidí v průběhu několika generací, to se poštěstí málokomu z nás. Naší škole se to ale podařilo. Dne 15.
června 2020 oslavíme kulatiny české jistebnické alma
mater. Vzhledem k současné situaci se bohužel oslava
neuskuteční, přestože by si toto jubileum určitě oslavu
zasloužilo. Dovolte mi, abych touto cestou aspoň připomněla základní mezníky a informace, které byly pro jistebnickou českou školu klíčové.
Tradice vyučování dětí v českém jazyce v Jistebníku započala ve dvacátých letech 20. stol., kdy začal narůstat počet
obyvatel české menšiny a objevily se podněty k založení
české školy. Děti místních Čechů totiž musely dojíždět až
do Butovic. Provizorní obecná škola vznikla těsně vedle
nádraží, v domku místního železničního zřízence Emila
Adamce, který v něm pro vzdělávací účely vyčlenil dvě
místnosti. V podobě jednotřídky pak byla oficiálně založena 26. listopadu 1923 a navštěvovalo ji 18, později 20 dětí.
Malý prostor v domečku však brzy, vzhledem k rostoucímu počtu českých Jistebničanů, přestal stačit, a navíc se
začalo velmi silně uvažovat o zřízení měšťanské školy, což
si samozřejmě žádalo nové prostory.
Myšlenku na vytvoření II. stupně v Jistebníku uvítali nejen místní Češi, ale také čeští obyvatelé z okolních vesnic,
neboť nejbližší měšťanské školy se nacházely v Brušperku
a ve Studénce, a nebyly tak zrovna snadno dostupné.
Ministerstvo školství dalo jistebnické měšťanské škole
zelenou v září roku 1926 a již o měsíc později v ní bylo
zahájeno pravidelné vyučování. Přístřeší dostala v sále
hostince Antonína Matěje naproti nádraží a v lavicích
už v prvním roce seděli mezi místními žáky i přespolní
z Košatky, Petřvaldu, Petřvaldíku aj.
Ve školním roce 1927/1928 byla jistebnická škola rozšířena
o mateřskou školu. Změny v tomto roce čekaly také obecnou školu, která se přestěhovala do domku Čeňka Dreslera
vedle hostince. Prostory pro tyto účely se však ukázaly těsné a bylo potřeba zajistit pro menší žáky další místnosti.
To se podařilo zásluhou místních občanů Adolfa Korpase
a Aloise Zvoníka, kteří byli ochotni postoupit místnosti ve
svých domcích. Situace se ale stávala neutěšitelnou a bylo
zřejmé, že nová školní budova je nutností.
Stavba nové budovy školy podle návrhu architekta
Františka Vahaly začala na konci března roku 1929 a díky
ustavičné práci dělníků rostla přímo před očima. Pod čestným názvem „Obecní a měšťanská škola T. G. Masaryka
v Jistebníku“ pak byla slavnostně otevřena v neděli 15.
června 1930, tedy necelý rok po zahájení stavebních prací. Slavnostní dopoledne bylo ve znamení pěveckých vystoupení a proslovů, za zhlédnutí stála i výstava ve škole.
A nebyla by to slavnost, kdyby nezazněla také státní hymna. Odpoledne patřilo dětem, pro které byly připraveny
„Odpolední radovánky“ s průvodem, zpěvem a tělocvičným vystoupením žáků. Pak následovala „Veselice“ za doprovodu hudebníků z Košatky.
Počátky existence nové školní budovy jsou provázány
s počátky Jistebnických zpěváčků, místního žákovského
pěveckého sboru, který byl založen učitelem Františkem
Lýskem a stal se prvním školským zájmovým sborem První
republiky. Svými vystoupeními po republice proslavili nejen Jistebník, ale i samotnou školu. Škola také poskytovala
zázemí pro místní sokolskou pobočku. Cvičenci využívali její tělocvičnu, která byla jednou z nejmodernějších
v širém okolí, a malé školní hřiště.
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Nadějný rozvoj českého školství v 1. pol. 30. let 20. stol.
i přes následnou hospodářskou krizi byl zastaven v říjnu
roku 1938, kdy byla škola uzavřena. V pátek 8. října 1938
byla zahájena evakuace školy. Učitelé i žáci během dvou
dnů museli školu vystěhovat. Neobešlo se to bez drancování. Nejcennější zařízení a pomůcky byly převezeny do
okolních škol. Zázemí jistebnickým žákům měšťanské školy poskytla obecná škola ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Česká
obecná a mateřská škola v Jistebníku přestaly existovat
úplně. Kronikářovy záznamy svědčí o tom, jak moc těžké
to pro učitele bylo: „Ráno před odjezdem při odevzdávání
budovy bylo mi v duši hanba a bylo těžko se loučit s životním dílem za takových poměrů.“ (str. 67) Škola se znovu
otevřela až po skončení války v červnu roku 1945. Tehdy se
mohli zpátky vrátit nejmenší žáci obecné školy, žáci měšťanské školy pak až v září téhož roku.
Během války sloužila budova k různým, především vojenským účelům. Po delší dobu prostory využívala německá
měšťanská škola a od roku 1944 zde byl lazaret. Válka zanechala stopy na severní a západní straně budovy, kam
dopadaly granáty a střely, poškozena byla zeď i krovy.
Jeden z granátů proletěl oknem do 1. poschodí a poškodil
chodbu. Generální opravy budovy se odehrály až několik
let po skončení války.

Škola u nádraží nebyla už nikdy tak dlouho zavřena, jako
tomu bylo za druhé světové války. To, jak učitelům a dětem škola musela chybět, lze vyčíst z řádků školní kroniky:
„Vyučování [ve Staré Vsi nad Ondřejnicí] začalo 13. října
1938 ve čtvrtek v nových učebnách malých většinou lavicích a nadbytkem prachu v ošlapaných dřevěných podlahách. Dlouho jsme vzpomínali na jistebnické vzdušné
třídy s bezprašnými parketovými podlahami.“ Věřte mi, že
i my učitelé jsme letošní březen, duben a část května takto často myslívali na naši školičku. Samozřejmě už je teď
jinak vybavena, ale pořád se po překročení školního prahu dostáváte do toho stejného prostoru, z něhož jde cítit
zvláštní atmosféra, do stejného prostoru, kde se naši kolegové před devadesáti lety snažili o totéž, o co dnes my …
ukázat dětem, jak vykročit do velikého světa a částečně je
na tento velký krok připravit. Vzhledem k letošnímu roku
si troufám říct, že i ony si po té násilné několikaměsíční
pauze samy uvědomují, co všechno pro ně škola znamená.
Co na závěr říci … hodí se přání. Naše milá školo, přeji Ti,
abys byla stále místem, do kterého se těší učitelé i žáci,
místem zajímavých a přátelských setkání, a především
místem, které je naplněno radostí a dětským smíchem.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy

ZŠ TGM

ZŠ TGM

90 LET ZŠ TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA V JISTEBNÍKU
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POPELNICE
„Už od začátku roku 1986 je naše obec v zájmu zlepšení životního prostředí vybavována novými popelnicemi
(pozn.: do té doby nebyly žádné) na odvoz tuhých domovních odpadků. V první polovině roku jsou popelnicemi opatřovány především veřejné budovy a instituce, jako
školy, železniční stanice, kulturní dům, obchodní prodejny, zdravotní středisko apod. Odpadky jsou odváženy popelářským vozem místního hospodářství v Bílovci.
Ve druhé polovině roku jsou popelnice dodávány také občanům, a to prostřednictvím Drobných provozoven MNV,
které zajišťují odvoz svými dopravními prostředky.
Tato opatření přispívají k pohodlnějšímu životu občanů,
kteří se nemusejí sami starat o odvážení odpadu a popela
i ke zlepšení životního prostředí v obci, zejména skládky
na rybníku Křivý, kde se situace v poslední době stává přímo kritickou, takže skládka musela být z rozhodnutí ONV
uzavřena a občanům přístupna jen jeden den v týdnu za
dozoru pověřeného pracovníka.“
1. MÁJ
„Po první letošní jarní bouřce s deštěm - 30. dubna –
jsme se probudili do oblačného prvomájového jitra, které se brzy vyjasnilo až do polojasna. Toto počasí vcelku
přálo i prvomájovému průvodu, který se i letos ubírá od
nádraží ke kulturnímu domu (pozn.: děti mají koupené
nebo ve škole vyrobená různobarevná mávátka, kterými

NOC KOSTELŮ

Kultura / info

V pátek 12. 6. 2020 proběhla v kostele Sv. Petra a Pavla velice zdařilá akce Noc kostelů.
Chtěla bych poděkovat všem pořadatelům za velmi příjemný večer, který byl umocněn hudebním vystoupením
tubového kvarteta Pavla Mariaše, Tomáše Mariaše, Karla
Šína, Ladislava Mariaše, zpěvem Petry Němcové za doprovodu Ladislava Mariaše ml., vystoupením flétnového
kvarteta pod vedením p. D. Němcové, L&L music Ladislava
Mariaše ml. a Lucie Kajzarové. Po dobu otevření kostela
proběhla soutěž pro děti o sladkou odměnu. Návštěvníci
si mohli prohlédnout věž kostela a celý večer byl zakončen
hrou na varhany L. Kajzarovou.
Zvlášť bych chtěla poděkovat manželům Evě a Tomášovi
Dobešovým, kteří byli iniciátory celé akce.
Děkujeme.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce
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celou dobu mávají a švihají kolem sebe, celá vesnice jde
po hlavní cestě), kde se koná obvyklá prvomájová manifestace. K občanům postupně promlouvají různí důležití
lidé z obce i okresu Nový Jičín. Je připomínán zejména význam blížících se voleb a s nimi spojené volební programy
v městech a obcích a zdůrazňuje, že jejich úspěšné plnění
je možné jen v mírových podmínkách.
Po skončení manifestace se koná v kulturním domě jako
obvykle lidová veselice. Letošního prvomájového průvodu se zúčastnilo 1.130 našich občanů a na manifestaci
bylo 1.230 občanů!“
KULTURNÍ VEČER
„Na druhý den po prvomájové oslavě, 2. května uskutečňují organizátoři svůj Kulturní večer č.3. Po shlédnutí atraktivního filmu z produkce USA s názvem E.T.Mimozemšťan
následovala beseda o alkoholu, drogách a kriminalitě mládeže. Několik hodin trvající program večer uzavřela diskotéka.
Tento kulturní večer se jeví jako zatím nejzdařilejší ze
všech dosavadních, a to nejen účastí 130 lidí na filmu a
220 na diskotéce, ale také organizací a celkovou atmosférou. Třeba zde poznamenat, že iniciativní i realizační zásluhu o tyto kulturní večery jako dobrý druh zábavy mladých
lidí v Jistebníku mají nejvíce Jaroslav Horník a Jiří Veselý.“
Vybrala Miroslava Zdražilová, kronikářka obce

HISTORIE KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V JISTEBNÍKU
Historie kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku
Farnost v Jistebníku se připomíná poprvé roku 1576, kdy
byla administrována z Mošnova.
Za třicetileté války farnost zanikla a Jistebník byl nejpozději roku 1625 přidělen k farnosti Bílovec. Roku 1668 byl
Jistebník přefařen k Bravanticím, ale již roku 1671 zpět
k Bílovci, kde zůstal až do konce 18. století.
V roce 1859 ve farnosti žilo 1328 římských katolíků vedle
1 nekatolíka a 11 židů. V roce 1930 žilo ve farnosti 2222
obyvatel, z čehož 2122 (95 %) se přihlásilo k římskokatolickému vyznání.
Farnost je součástí bíloveckého děkanátu od svého založení a spolu s ním náležela do roku 1996 k (arci)diecézi
olomoucké, od uvedeného roku pak k nově vytvořené
diecézi ostravsko-opavské.
Kostel sv. Petra a Pavla v dnešní podobě je poměrně mladou stavbou, která nahradila svou funkcí starý, nevyhovující kostelík nestojící však v místech současného kostela,
který byl vystavěn někdy kolem roku 1481. Starší chrám
měl podobu malé, z části zděné a z části dřevěné stavby
se zvonicí se dvěma zvony. Kolem se rozkládal hřbitov,
který byl zrušen mezi léty 1812 – 1815 při bourání starého
kostela.
Základní kámen nového kostela byl položen 16. května
1808 a celá stavba se protáhla na čtyři roky. Slavnostní vysvěcení se konalo 25. října 1812. Paradoxem je, že nový
hřbitov byl při kostele zřízen až roku 1823.
K samotné stavbě kostela:
Jednolodní prostá klasicistní stavba se vstupní průčelní věží zakončenou cibulovitou bání. Interiéru dominuje
hlavní oltář s motivem sv. Petra a Pavla z roku 1790, křtitelnice z roku 1616, či barokní oltář sv. Anny, pocházejí z vybavení starého kostela.
Pod kostelem v Jistebníku vyvěrá údajně sedmnáct pramenů s pitnou vodou.
Kostel je prostorný s výbornou akustikou. Do lavic se
může posadit okolo 440 osob. Na čtvercové věži s kulatou
bání bývaly hodiny s ciferníkem dva a půl metru v průměru a byly osazeny ze čtyř stran. Ve věži se nacházely dva
velké zvony a v malé věžičce (sanktusníku) byl jeden menší zvon (umíráček), kterým se zvonilo i při bohoslužbách.
V takovém stavu se nacházel až do druhé světové války. Za
války byly všechny tři zvony odvezeny pro vojenské účely
německou armádou.

V noci z 29. na 30. dubna 1945 byly podniknuty tři anglo-americké nálety na okolí kostela. Celkem spadlo v jeho
okolí asi 40 bomb. Kostel zůstal jako zázrakem jen málo
poničený. Byla vybita okna a částečně poničeny omítky.
Teprve až se sovětská armáda dostala do blízkosti kostela,
byl kostel ostřelován německou motorizovanou baterií,
která se usadila u Dřevěného mlýna. Tato střelba napáchala na kostele velké škody, protože byla zasažena kopule a
věžní hodiny, které byly zničeny. V kostele se pak usadili
sovětští vojáci, ti popsali stěny sakristie i některé další různými ruskými nápisy. Značně poškodili varhany, spoustu
píšťal vytrhali a když jim vytrhané a poškozené píšťaly nechtěly hrát, tak je rozházeli po zemi a rozšlapali. Vylámali
svatostánek, ukradli zlatý kalich a ciborium, mešní roucha
a kostelní prádlo zčásti roztrhali a zbytek ukradli. Fara byla
velmi zdemolována a vyrabována, archiv byl z části rozházen a rozšlapán, ale z většiny i spálen (asi proto, že většina
textů byla psána v německém jazyce). Proto toho víme tak
málo o kostele. Jistebník byl v té době z 92 % německou
obcí.
Po válce, v roce 1946, byla kopule kostela nouzově opravena, aby do něj věží nezatékalo a nouzově byly rovněž
zprovozněny varhany, ale vše jen tak, aby je bylo možno
používat k doprovodu zpěvu při bohoslužbách. Všechny
opravy se dělaly svépomocí. Nebyly peníze ani materiál.
Teprve v roce 1947 se podařilo pokrýt kopuli pozinkovaným plechem.
V září roku 1991 byl kostel vyloupen. Byly odcizeny sochy dvou andělíčků z oltáře sv. Anny, které měly značnou
historickou cenu. Podle odborníků byla cena stanovena
přibližně na 200 tis. Kč. V roce 1994 v noci z 29. a 30. září
byl kostel vyloupen podruhé. Byly odcizeny tři reliéfy sv.
evangelistů z pozadí hlavního oltáře, nová kadidelnice,
zvonky, paténa a různé předměty, které se používají při
bohoslužbách. Tyto však již neměly uměleckou ani historickou cenu.
Farnost od roku 2000 spravuje excurrendo farář v Polance
Zdeněk Pluhař.
Zajímavou osobností jistebnického kostela je jeho současná kostelnice a varhanice paní Olga Staňková. Nedávno přijala z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze ocenění
za příkladnou a obětavou starost o místní svatostánek.
Zpracovala: Eva Dobešová
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PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ POODŘÍM
Na začátku putování Pohádkovým Poodřím dostanou děti
takzvaný „Vandrbuch“ (pohádkový pas). Až navštíví pět
skřítků, splní jejich úkoly a budou mít „Vandrbuch“ vyplněný, mohou se těšit na divadýlko. Malí návštěvníci získají
na třinácti pohádkových místech již při návštěvě skřítka
malého prstového maňáska nebo jiný drobný dárek. Celá
soutěž probíhá od července do srpna 2020.
A víte, že naši skřítkové mají už i své vlastní pohádky,
které najdete na YouTube – Pohádkové Poodří a www.
PohadkovePoodri.cz ? Bližší informace, soutěže a zajímavosti ze života skřítků můžete sledovat na FB Pohádkové
Poodří a www.poodri.com.
Projekt Pohádkové Poodří byl finančně podpořen ROP
Moravskoslezsko, Moravskoslezským krajem a nově
z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko.
OTEVŘENÉ CHRÁMY V POODŘÍ
Církevní památky jsou neodmyslitelnou součástí naší
krajiny. Kostely a kaple často jen mineme na náměstích
a návsích. Podél cest a uprostřed polí jsou rozeseta Boží
muka. U studánky nebo u křížku v lese si chvíli odpočineme po dlouhé pěší túře. To vše najdeme v Poodří, které
ukrývá nenápadné přírodní i kulturní klenoty. Údolí řeky
Odry, bývalé břidlicové doly a přívětivý ráz oderské krajiny
nadchne milovníky přírody. Zájemcům o kulturu, historii
a sakrální umění přijde vhod návštěva Muzea Oderska a
kaple sv. Rodiny v Odrách kostela sv. Jakuba ve Spálově,
nedalekého poutního místa Panny Marie ve Skále či kostela Českobratrské církve evangelické v Suchdole nad
Odrou. Prohlídky kostelů s průvodcem jsou součástí projektu Otevřené chrámy, který připravilo Biskupství ostravsko-opavské za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Aktuální informace o otevírací době všech 33 kostelů a
věží najdete na www.doo./otevrenechramy.cz
KOVÁŘI KOVAJÍ, DĚTI TVOŘÍ
ANEB CO, JAK A ČÍM SE DĚLÁ!
HRADEC NAD MORAVICÍ 1. 8. – 2. 8. 2020
Děti společně se skřítky z Pohádkového Poodří zažijí den
plný zábavy a soutěží, kterými je provedou mistři kovářského řemesla. Vyzkouší si práci kováře, podkováře, měditepce a raziče mincí. Odnesou si spoustu dárků, sladkostí,
vlastních výrobků a hlavně zážitků
Na již sedmém ročníku „KOVÁŘSKÝCH SONÁT“ se bě-

Další kouzelní skřítci, Picmoši, se už zabydleli v
Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci. Rodinku roztomilých Picmochů tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či
Jozífek. Skřítků je tam však mnohem více, sklepení se jimi
jen hemží a stačí se pozorně dívat.
U zámku ve Studénce hlídá questing trasu Bludička
Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla Sněženka,
která na jaře hlídá koberce sněženek v nivách řeky Odry.
Brzy se do Klimkovic bude stěhovat za kamarádkou veverkou Augustinkou i náš „cestovatel“ Floriánek Všudybyl.

Projekt Pohádkové Poodří byl finančně podpořen ROP Moravskoslezsko, Moravskoslezským
krajem a nově z Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG
V-A ČR-Polsko.
Bc. Pavlína Ambrosch,
ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

REGION POODŘÍ SOBĚ!
Krizová situace nás naučila, že je rozumné spoléhat
v některých ohledech sami na sebe. Silní lidé dělají silný region!

hem dvou dnů prostřídá u kovadlin bezmála na sedm
desítek kovářů, kteří předvedou svoji uměleckou kovářskou tvořivost a překvapí vykovanými exponáty na
téma „CESTA DO PRAVĚKU“. Přijeďte se přesvědčit!
www.kovarskesonaty.cz
PRÁZDNINOVÉ POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ POODŘÍM
Turistická oblast Poodří – Moravské Kravařsko se nachází na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří,
Bílovecka a města Fulnek, Studénka a Klimkovice. Oblast,
ve které působily mnohé významné osobnosti, je bohatá na přírodní atraktivity i historické objekty, je protkána
bohatou sítí cyklotras a stezkami pro turisty. Některá zajímavá místa tohoto regionu navíc zabydlely pohádkové
bytosti.
Naši skřítkové našli svůj domov ve třinácti objektech po
celém Poodří – Moravském Kravařsku. Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž bude léčit zvířata a
stromy, v tamním zámku bude na malé i velké návštěvníky
čekat víla, které se říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům
Johanna Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích obývá
skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u
Oder ohlídá Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské
vězení, pro změnu skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku uvidíte v informačním centru ve
Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a Plamínka,
pak v Muzeu obce Albrechtičky a v Muzeu venkovského života a zemědělství ve Skotnici. Svého skřítka Větroplacha
má i Balerův větrný mlýn ve Spálově.

Poznejte lépe
svůj region
Pátrejte a objevujte,
co všechno se
u nás v regionu
vyrábí, nabízí
a koná. Zajeďte si
do okolních obcí,
prozkoumejte
internet. Pestrost
nabídky vás překvapí
a poznáte spoustu
báječných lidí.

Propagujte
region
Pozvěte své známé na
dovolenou do našeho
regionu a připravte
jim plán, co všechno
mohou poznat
a zažít. Nakupte
dárky od lokálních
výrobců, řemeslníků,
zemědělců či
poskytovatelů
služeb. Sdílejte na
sociálních sítích vše,
co se v regionu vyrábí,
nabízí či koná.

Přispějte sami
do místní
ekonomiky
Nabídněte své
přebytky, pokud máte
více, než spotřebujete.
Pronajměte přes léto
horní patro vašeho
domu nebo nabídněte
výpěstky ze zahrádky.
Máte-li čas, staňte se
dobrovolníky. Nebo
sledujte poptávky po
brigádách místních
ﬁrem, zemědělců,
spolků a institucí.

Podpořte
region
ﬁnančně
Přemýšlejte na škále:
vyrobeno v naší obci
– v našem regionu
– v našem kraji –
v naší zemi – na
našem kontinentu.
Až to bude možné,
dopřejte si v blízké
restauraci pořádný
oběd, navštivte
regionální muzeum či
sportoviště. Nákupem
lokálních produktů
a služeb podpoříte
zaměstnanost
a ekonomickou
prosperitu v regionu!

Proto přemýšlejme, jak lokální ekonomiku společně podpořit.
Pokud máte nápad, podělte se o něj s námi.
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Lokální ekonomika je jako vědro. Je-li děravé, odtéká z něj zbytečně
moc peněz mimo náš region. Najděme a ucpěme tyto díry, abychom posílili
naši stabilitu a soběstačnost!

KONTAKT NA VAŠI MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINU, která podporuje rozvoj regionu prostřednictvím
Strategie CLLD mj. v rámci vyhlašovaných dotačních výzev

www.mas.regionpoodri.cz
Více ke kampani REGIONY SOBĚ! na www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe

Suchdol

Spálov

Bílov
NÁRODNÍ SÍŤ
MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN
ČESKÉ REPUBLIKY
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TJ ISMM JISTEBNÍK, z. s.
I když se všechny fotbalové zápasy mužů a žáků musely kvůli korona viru COVID 19 a vládních
nařízeních zrušit, TJ ISMM Jistebník nezahálela.
Regenerace travnaté hrací plochy TJ ISMM Jistebník
Jelikož byla zrušena všechna mistrovská utkání, využili
jsme toto období k regenerací hrací plochy. Oslovili jsme
firmu Anglický-trávník.cz, která nám zaslala nabídku a doporučila, co vše by se mělo udělat. Vše vypuklo 21. 04.
2020. Na hřiště dorazilo nákladní auto, které dovezlo cca

Ani COVID 19 nezabránil tradicím,
aneb jak jsme stavěli a káceli májku.
Dne 29. 4. 2020 se jelo do lesa pro májku. Této akce se zúčastnili členové TJ a SDH Jistebník a D. Adámek. Proběhl
výběr stromu, kácení, odvětvení a nařezání dřeva na táborák. Poté bylo vše převezeno do areálu TJ.
Další den 30. 4. 2020 odpoledne se májka oloupala a nazdobila. Dále byla na špici umístěná vlajka ČR a obce Jistebník.
Pod ní pak byla připevněna a pečlivě zabalená v kúře
lahvinka. Pak následovalo to nejnáročnější, postavit májku
na patřičné místo. Za pomoci žebříku a dvou lan se vše nakonec podařilo. Májka byla zaklínována a zajištěna vzpěrami. Postavil se i táborák s čarodějnicí, která byla posléze
upálená. Tato akce nebyla oficiálně veřejná, ale za dodržení podmínek došlo i na opékání špekáčků.

26 tun jemného písku. Pak přijela firma s mechanizací a pustila se do práce. Nejprve se celé hřiště vertikutovalo, pak
proběhlo pískování a dosev travního semene (cca 130 kg)
a nakonec se provedla hloubková aerifikace. Po skončení
prací se hřiště cca 6 týdnů nesekalo. Začátkem června se
hřiště začal trávník postupně sekat a zkracovat.

Brigádnická činnost
Dne 1. 5. 2020 oslavili Svátek práce v hojném počtu členové TJ (výkonný výbor TJ, muži A, muži B, stará garda) brigádou v areálu TJ. Udělal se pořádek v plechové boudě, natíral se plot a další kovové konstrukce, udělal se pořádek
se starými brankami a proběhla příprava na vybudování
nového chodníku k WC. Vykopala se stará dlažba s obrubníky a zabetonovaly se nové obrubníky.
Další brigáda se konala o týden později – 8. 5. 2020. Opět
se pokračovalo s natíráním plotů, bylo třeba rozvézt štěrk
pod novou dlažbu a zhutnit terén, na který se posléze položila nová dlažba. Velké poděkování patří Honzovi Holušovi,
který nám sponzorsky věnoval novou dlažbu a obrubníky.

Mládež TJ ISMM Jistebník
Koncem května jsme začali s tréninky kluků a holek na
malém hřišti TJ ISMM Jistebník. Sice nám počasí nepřálo, ale pár tréninků proběhlo. Vše probíhá pod dozorem
trenéra Lukáše Pietrase, kterému chodí vypomáhat hráči
z mužských družstev.
V neděli 7. 6. 2020 jsme byli pozváni na turnaj do Studénky.
Vše se odehrávalo na travnaté ploše, kde byla postavena
tři hřiště s mantinely. Hrálo se bez brankáře 3 na 3. Na
těchto turnajích jde o to, aby si všichni hráči zahráli pro
radost. Nepočítá se skóre, nehraje se o body a umístění.
Všichni účastníci pak dostali medaile, ze kterých měli největší radost.

ZÁPASY
Družstvo muži B odehrálo dvě přátelská utkání. To první se jim moc nepovedlo a skončilo prohrou 8:0 na hřišti Olbramic.
Druhý zápas odehráli 14. 06. 2020 ve Vřesině a vedli si daleko lépe. Místní B-tým sice o poločase vedl 2:1, ale nakonec
skončil zápas výsledkem 4:4 (branky Jistebníku: 3 x Jan Holuša, 1 x Danek Andrys.

V pátek 19. 06. 2020 se v Hospůdce na hřišti konala volební Valná hromada TJ ISMM Jistebník, z.s. Nové složení
Výkonného výboru TJ ISMM Jistebník je následující: Ing.
Jiří Vitoch, Lukáš Malý, Jiří Veselý ml., Dipl.-Ing. Miloslav
Cváček, Ph.D., Petr Nesvadba st., Ondřej Veselý a Miroslav
Besta. Z výboru po dlouhodobém působení vystoupili
Rostislav Straka a Martin Mohyla. Tímto bych jim chtěl za
TJ ISMM Jistebník velmi poděkovat za odvedenou práci.
Poděkování
TJ ISMM Jistebník děkuje paní starostce Šárce Storzerové a
zastupitelům obce Jistebník za rekonstrukci záchodů a za
vybudování nové kotelny v budově TJ.

Kácení májky
Dne 30. 5. 2020 se konalo kácení májky. Sice už byly povoleny akce za účasti
lidí, ale i tato akce byla neoficiální. I když
počasí zlobilo, sešlo se v areálu TJ pár
desítek lidí. Zhruba v 16:20 byla májka
skácená za použití pily „dvojmužné“
a nařezána na špalky, ze kterých
se udělal oheň na opékání buřtů.
Doufejme, že příští rok si vše užijeme
společně ve větším počtu.

Sport

Sport

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA TJ ISMM JISTEBNÍK, z.s.

Připravil Ing. Jiří Vitoch, předseda oddílu
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ODERSKÁ MLÝNICE 2020

TOUR DE ALEJE 2020 / cyklojízda na podporu stromů a alejí v Poodří

Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou cykloturistiku, je vyhledávána milovníky přírody
a je vhodným místem aktivní dovolené pro rodiny s dětmi,
seniory i zdatné cyklisty milující adrenalin.

Arnika vás zve na Tour de aleje 2020 - cyklojízdu na
podporu stromů a alejí v Poodří
Pohodová cyklojízda pro celou rodinu startuje v sobotu
18. července. Trasy čtvrtého ročníku začínají v Suchdole
nad Odrou, akce proběhne pod záštitou starosty pana
Richarda Ehlera. Cyklisté startovným přispějí na výsadbu stromů a alejí, ořezy vrb a ochranu vzácného brouka
páchníka v CHKO Poodří.
Na malé i velké cyklisty čeká jízda za stromy a alejemi podél meandrů Odry s naučnými zastávkami. Trasy vedou
převážně cyklostezkami nebo silničkami III.třídy. Některé
úseky cyklostezky vedou loukami. Na komentovaných
zastaveních se účastníci dozví mnoho zajímavého o stromech a jejich obyvatelích. Na výběr je Machr trasa o délce
asi 30 km nebo junior trasa o délce asi 15 km.
V cíli budou čekat výtvarné dílničky, soutěže, kvízy a výstava o ochraně alejí. Děti se mohou těšit na divadelní pohádku
a pásmo písniček od Milana Šťastného. A na závěr celého dne proběhne slosování startovních čísel o spoustu výher.
Hlavní cenou bude dětské kolo 4Ever.

(Milovníci přírody na kolech mohou díky husté síti cyklostezek a cyklotras projet křížem krážem Chráněnou krajinnou oblast Poodří, která v každém ročním období nabízí
pestrou paletu flóry i fauny. Relaxovat můžete v meandrech řeky Odry s bohatými koberci sněženek na jaře,
v létě si odpočinout v romantických zákoutích a na podzim sledovat výlovy rybníků.)
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských
kol Oderská Mlýnice a jak říká klasik „Kdo nevyjel Mlýnici,
jako by ani nebyl českým bikerem. Přijeďte i vy zažít „neopakovatelnou fanouškovskou atmosféru, která je moravsko-slezskou obdobou fandění na Tour de France“.
V sobotu 26. září 2020 se ve Spálově – Klokočůvku na
tzv. Spálovském mlýně „rozjede“ již 20. ročník veřejného závodu horských kol Oderská Mlýnice Lesy ČR.

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK JISTEBNICKÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PŮLMARATONU

Závod je určen pro závodníky všech věkových a výkonnostních kategorií z celé České republiky i blízkého zahraničí.
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život,
který se od své premiéry v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským seriálem bikerů v ČR. V roce
2020 je Oderská mlýnice předposledním závodem z celkem 15 ti závodů zařazených do seriálu, současně jedním
z pouhých čtyř konaných na území Moravy a z toho jediným na území Severní Moravy.
Malí i velcí cyklisté se mohou zapojit do některého
ze závodních tratí:

6 tratí dětských závodů
JUNIOR TROPHY
trasa D - 13 km rodinná FITNESS JÍZDA

Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve
Spálově - Klokočůvku nabídne všem účastníkům akce
mimo sportovních zážitků také celodenní nabitý doprovodný program a soutěže na stáncích partnerů, zábavnou
výuku jízdy na kole v Bike Academy nebo rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi a zábavou.

Vážení Jistebničané,
dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 10. ročník
Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu, který se
z důvodu C-19 koná v náhradním termínu 15. 8. 2020.
Změnou oproti předchozím ročníkům je start závodu již
v 10:00 hod. Letos se poběží z důvodu snadnější organizace pouze tratě 10 km a půlmaraton. Dětský sportovní
a doprovodný program se přesouvá na odpoledne.
Hledáme posily do pořadatelského týmu. Z důvodu dovolených se nám opravdu bude hodit každá ruka a noha.
Večer se uskuteční afterparty, na kterou jste rovněž srdečně zváni.
O veškeré občerstvení v areálu TJ Jistebník se postarají
noví nájemci Hospůdky na hřišti.

Těšíme se na účast Vás, Vašich dětí či vnoučat i Vašich přátel.
Pokud by se našli zájemci podpořit naši akci finančně či
jiným způsobem, rádi pomoc přijmeme.
Přihlásit k závodu se můžete na www.vh-půlmaraton.cz
Sledujte nás ideálně rovněž na našem facebooku, kde budou k dispozici aktuální informace.
Otázky či případné nabídky podpory akce pište na:
martin.otto@seznam.cz
tel. 731578936
Za pořadatele - spolek Jistebník v pohybu z.s. - sepsal
Martin Otto – hlavní pořadatel akce

www.poodri.com
www.spalovskymlyn
www.2k.cz

trasa C - 33 km SHORT ODERSKÁ MLÝNICE

Sport

Sport

trasa B - 56 km CLASSIC ODERSKÁ MLÝNICE
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ZAHRADA DRAKŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 / Dechový orchestr mladých z. s. Jistebník

Ještěrky obecné určitě znáte, leckdo má ještěrky na zahrádce, ale mít s ještěrkami blízké osobní vztahy už tak obvyklé asi není. Podívejte se na malou zahradní verzi filmu
„Jak vycvičit draka“.
Nejdříve trochu suchých faktů.
Ještěrka obecná (Lacerta agilis), je nejhojnější ještěrkou v
ČR. Osídluje slunná místa v nejrůznějších typech prostředí. Často i synantropní – tedy člověkem využívaná místa, jako jsou železniční náspy nebo zahrady. Je zařazena
mezi zvláště chráněné druhy v kategorii „silně ohrožený“.
Ohrožuje ji zejména ztráta životního prostředí a na zahradách zejména „domácí“ predátoři – psi a hlavně kočky.
Potravu tvoří hmyz, pavouci a další členovci.
Ještěrka obývá teritoria o rozloze několika desítek až stovek metrů čtverečních. Teritoria jednotlivých zvířat se překrývají, ale samci mají ještě vnitřní malé domovské okrsky,
které si vůči ostatním samcům tvrdě brání.
Máte-li ještěrky na zahrádce, můžete s některými z nich
časem navázat dobré osobní vztahy. Jsou to inteligentní
zvířátka, s výraznou osobností a skvělou pamětí, která se
dají uplatit pamlskem. Dokonce si vás zapamatují i přes
zimní spánek a na jaře po probuzení se přiběhnou najíst.
Dovolte, abych vám některé z nich představil. (Text kurzívou v závorce je název videa na Youtube, podle kterého ho
snadno najdete.)
Nejstarší, a první, se kterým jsem se spřátelil je „Starý
Drak“. Samec starý nejméně 9 let, ale pravděpodobně je
více než desetiletý. (Starý Drak 9 srpna 2019)
Je to rváč, kterému sousední samci často lezou na nervy
a umí to dát náležitě najevo. Ostatně podle toho taky vypadá. Nejstarší fotka, kde se dá jednoznačně identifikovat, je
z 8. května 2014.

V roce 2019 měl Dechový orchestr mladých z. s. Jistebník
107 členů, z toho je 93 hudebníků a 14 nehrajících členů.
Pod dirigentskou taktovkou Petra Habernala a Michala
Holuba orchestr úspěšně vystupoval doma i v zahraničí. Jako host s námi spolupracoval také dirigent Petr
Hamrský.

Červen 2018. Drak je stále tam, kde v předchozích letech,
přestože dřevěnou opěrnou zídku, ve které sídlil, uhlodal zub
času a nahradila ji zídka z betonových svahových tvárnic.
Na dalším snímku z téhož dne, je viděl, že už zažil hodně
drsné chvíle. Kromě zjizvené hlavy má na boku, za pravou
přední nohou podivný dvojitý výrůstek. Pravděpodobně
utržil velkou ránu, po které mu zůstal trčet cár kůže. Rána
se zahojila, ale zůstala viditelná deformace. Ocásek byl odlomen v polovině a vyrostl mu kratší regenerát. U kořene
ocasu je podivná jizva. Vypadá to, jakoby se v tomto místě
ocásek částečně odlomil a v místě nalomení se vytvořila
jizva s náznakem regenerátu.
Na tomto obrázku je velmi dobře vidět výrůstek trčící
z těla za pravou přední nohou.

Prvním zahraničním vystoupením v novém roce byl
zájezd ve dnech 28. 2. - 6. 3. na Sicílii, kde jsme doprovázeli mažoretky Dream Teamu Kateřiny Kubíčkové při
vystoupení na karnevalu Carnevale Acireale 2019.
Vzhledem k úspěšné plesové sezóně v Jistebníku se
nám zúžil časový prostor ke zkoušení, a proto jsme se
rozhodli pro Jarní soustředění ve dnech 22. - 24. 3. v rekreačním středisku Setina v Pusté Polomi, které jsme
zároveň využili pro uskutečnění výroční valné hromady,
která se proběhla 23. 3. tamtéž.
Přes všechnu naši snahu o náhradní způsoby pro přípravu jsme bohužel hudební sezónu na domácí scéně nemohli zahájit tradičním jarním koncertem v Jistebníku
plánovaném na 5. 5. pod názvem Májový koncert, protože KD Jistebník byl po plesové sezóně měsíc v rekonstrukci. Domácí publikum se konečně dočkalo našeho
vystoupení až 22. 6. na Dnu obce Bravantice a Dnu
obce Jistebník.
Už několikátou prázdninovou sezónu zahajují naši muzikanti v autobuse na cestě na jih Evropy. Cílem se už
podruhé stalo makedonské město Ohrid, kde jsme ve
dnech 28. 6. - 4. 7. na letním festivalu doprovázeli mažoretky Dream Teamu Kateřiny Kubíčkové.
Po prázdninové přestávce přišel čas znovu oprášit nástroje a vyrazit na letní soustředění v autokempu ve
Fulneku – Jerlochovicích, které se konalo od 16. do
21. 8. V dopoledních i odpoledních blocích jsme pilně
cvičili nový program na podzimní sezónu.

Ve dnech 30. 8. - 1. 9. 2019 nás uvítalo, rovněž podruhé, polské město Wrzesnia na festivalu mládežnických
dechových orchestrů „XIV. Wrzesiński Festiwal Orkiestr
Dętych 2019“. Jak je vidět, naše účinkování je v zahraničí ceněno a nás taková opakovaná pozvání velmi těší.
O dalším víkendu (6. 9.) jsme vyhrávali v Brušperku
při příležitosti Dne města, které oslavovalo 750. let od
svého založení biskupem Brunem ze Schauenburka.
V sobotu 14. 9. nesmělo chybět tradiční setkání členů
orchestru spolu s rodinnými příslušníky na zahradě u
Šustků. Děkujeme všem organizátorům, kteří se zasloužili o hladký průběh této zdařilé akce. Nedělní odpoledne 15. 9. patřilo publiku v Klimkovicích, které přišlo
do kostela Nejsvětější Trojice shlédnout výstavu „Hudba
v obrazech“ pořádanou Galerií U foťáka ve spolupráci
s pražskou Galerií La Femme.
Podle následujícího názvu „Hradní hodokvas na
Slezskoostravském hradě“ (5. 10.) by se mohlo zdát,
že se účastníme jen samé zábavy, ale opak je pravdou.
Na hradě jsme k hodokvasu hráli to nejlepší z našeho
repertoáru, aby návštěvníkům lépe chutnalo.
16. 11. se naše koncertování dostalo do finále
Svatomartinským koncertem v Jistebníku, který moderovala Věra Šustková. K následující tradiční taneční zábavě doprovázené hudbou Gangsters of Swing Orchestra
nechybělo skvělé víno z Vinotéky U Francka.
Závěrem je na místě poděkovat nejen našim členům, ale
také našim sponzorům, a to především Obci Jistebník,
za podporu. Děkujeme všem, kteří se jakkoli snažili
a zasloužili o úspěchy v práci v roce 2019, za veškeré
úsilí a námahu vynaloženou pro dobré jméno našeho
orchestru, který úspěšně reprezentuje svou domovskou
obec Jistebník, Moravskoslezský kraj i Českou republiku
doma i v zahraničí.
Mgr. Věra Šustková

Je plně fyzický dospělý, po boku má partnerku a na levé
straně spodní čelisti zhojenou jizvu ze staršího souboje.
Má minimálně tři roky, ale protože ještěrky fyzicky dospívají zpravidla ve čtyřech letech, je zřejmě alespoň čtyřletý.
Takhle vypadal Drak
přesně o rok později 8. května 2015.
Jizva na levé spodní
čelisti je nová a ukazuje, že boje o partnerky a teritorium bývají
opravdu tvrdé. Ve stejný den zkoušíme první
kontakty.
(Starý Drak 8 května 2015 první kontakt)
V květnu 2016 je stále ve svém teritoriu, jizva je zhojená, je
v nové kůži a plný sil, byť je vidět, že vloni přišel o ocásek,
a nový regenerát je kratší.
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16. července se mu již jizvy na hlavě zacelují, právě svléká
kůži a ocásek úspěšně dorůstá.
Je 10. května 2020 a jizvami pokrytá hlava svědčí o úctyhodném věku.

1. 13. 2. -18. 2. 2020 zájezd Francie město Albi mažoretky Dream Team Kubíčková
2. 13. 6. 2020 Výroční členská schůze Jistebník
3. 13. 8. - 16. 8. 2020 soustředění Autokemp Jerlochovice
4. 19. 9.2020 Štramberk Krpál, po vystoupení sele u Šustků
5. Soustředění podzimní na Setině datum bude určeno
6. 21.11. 2020 15,30 hod. Svatomartinský koncert Jistebník s ochutnávkou vína
7. Natáčení zvukového nosiče datum bude určeno
8. Další vystoupení orchestru bude doplněno dle požadavku pořádajících organizaci.
Mezinárodní festival v Malente (SRN) byl přesunut na červen příštího roku.

Jak už jsem uvedl výše, byl Starý Drak první, který se nechal uplatit jídlem. (Starý Drak 9 srpna 2019 a)
Pokračování příště - „Matěj“
Připravil Jan Kašinský
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Spolková činnost

Z přírody

PLÁN ČINNOSTI DOM JISTEBNÍK z.s. NA ROK 2020

JISTEBNÍK

GALERIJNÍ ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK / INFORMUJE

JISTEBNÍK

V průběhu měsíce června jsme začali obměňovat fotografie na Galerijní ulici. Protože letošní jaro bylo převážně, aspoň
„mentálně“, pro spoustu lidí v šedivých odstínech, rozhodli jsme se pro výraznou změnu.
Návštěvníci, či domácí mají možnost tento barevný posun sami posoudit.
Jan Lipina

VI. SYMPOZIUM VÝTVARNÍKŮ V JISTEBNÍKU
VI. sympozium které bylo plánované na poslední týden června se muselo přesunout z důvodů vládních opatření na jiný
termín. Potěšující je, že zájem výtvarníků o účast na sympoziu pořádaného GU neustále stoupá.
Jistebník se na výtvarné, potažmo kulturní scéně dostává do popředí zájmu jak umělců, tak veřejnosti.
Jan Lipina

POŘÁDANÉ GALERIJNÍ ULICÍ,

uměleckým spolkem

A OBCÍ JISTEBNÍK
SE USKUTEČNÍ

OD

25. 7.-1. 8. 2020

V PROSTORÁCH
KD JISTEBNÍK A BLÍZKÉM OKOLÍ

Spolková činnost

Spolková činnost

Součástí bude představení tvorby účastníků
sympozia ve foajé KD v Jistebníku.
Výstava je přístupna veřejnosti.
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1. mistrovství ČR na historických
sportovních kolech

Elegant
Silesia
22. srpna 2020

Hradec nad Moravicí

Vyjížďky
s programem

Elegant
Silesia
22. srpna 2020

Hradec nad Moravicí

Elegant

Swing k
pikni

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB

22. srpna 2020

Hradec nad Moravicí

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

Více informací:

Více informací:

Komentované vyjížďky
s bohatým programem pro
všechny věkové kategorie.
www.elegantspolek.cz

Nejlepší swingové kapely
i tanečníci, stylové oblečení,
dobré jidlo, pití a zábava.
www.elegantspolek.cz

• 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

Inzerce

Inzerce

Návrat ke kořenům cyklistky.
Nádherná kola i trasy,
nová přátelství, zábava.
www.elegantspolek.cz

Více informací:
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Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ

Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…

NABÍZÍME KAMENICKÉ PRÁCE
NA

Vám nabízí jedinečnou službu - ošetření Vašich mazlíčků
v domácím prostředí

Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportu stávající budovy
Zajišťuji očkování, čipování, preventivní úkony,
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
poradenskou činnost, asistenci při porodu,
 zajištění vkladu do katastru
nemovitostí
jednoduché
chirurgické úkony a jiné.

Vklady do katastru
nemovitostí
– najeklíč
Objednání
výjezdu
možné vždy po telefonické domluvě
 vyhotovení darovací,
smlouvy
tel: kupní
721 844
310 nebo www.veterinarstudenka.cz
 vyhotovení smlouvyPro
o věcném
břemeni
nemovitosti
složitější
výkonyužívání
a zákroky
nabízím zázemí
 podání vkladu na katastr
nemovitostí
veterinární
ordinace: Studénka, ul. Tovární 855
Ing.so:
Jaroslav
ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st,
9-11 Horník
soudní znalec a autorizovaný inženýr ve stavebnictví
742 82 Jistebník 450
tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz

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

Pomníky a jejich opravy
Sekání a opravy nápisů
Náhrobní doplňky

Telefonické objednávky:

tel. 739 631 258

Konzultace a příjem objednávek na hřbitově:

tel. 604 591 771

www.kamenstav.cz
Bravantice 78

kamenstav@seznam.cz
(350 m od Motobaru Bravantice)

Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí

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

Ing. Jaroslav Horník
Ing. Jaroslav
Horník
soudní znalec a autorizovaný
inženýr
soudní znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve
stavebnictví
ve stavebnictví742 82 Jistebník 450
742 82 Jistebník 450tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
tel: 721 913
867
jaroslav.hornik@seznam.cz
26

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
 podání vkladu na katastr nemovitostí
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SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ 2019“
Do devátého ročníku soutěže „O nejlepší obecní a městský zpravodaj“, kterou vyhlásily
KPES FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s.,
výstava
obrazů
a fotografií
u příležitosti
svátku slovanských
věrozvěstů a již tradičních „Dnů lidí dobré vůle“ na Velehradě,
přihlásily obce a města z celé ČR 331 zpravodajů.

AVIGNON
VE STÍNU

39°

Vítězové v kategorii obecních zpravodajů:
1. Velatický zpravodaj (vydává obec Velatice)

2. JISTEBNICKÝ ZPRAVODAJ (vydává obec Jistebník)

ALENA & JAN
3. Zlechovský zpravodaj
(vydává obec Zlechov)
LIPINOVI

Úplné znění závěrečné tiskové zprávy otiskneme v následujícím čísle “Jistebnického zpravodaje”.

Obec informuje

otevřeno od 15 do 19 hodin
mimo pondělí a úterý
tel.: 602578087

Slovo starostky obce
Rybníky svůj úkol splnily, a co lidé?
Vítání občánků a naši jubilanti
Odpad v obci
Sdružení obcí Bílovecka
Přístavba 3. oddělení MŠ
Čistírna odpadních vod v Josefovicích
Vysokorychlostní trať Praha-Brno-Ostrava
Dev Company spol. s r.o.
návštěvníkům
galerie...
Revitalizace vodních
toků
Léto a prázdninový čas
Bezpečné prázdniny

Pro zájem výstava prodloužena do
děkujeme všem

3
4

5
31. července,
6

MŠ Jistebník

červenec / srpen 2020

1

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/21
Zápis do 1. třídy ZŠ TGM 2020/21
Ukončení školního roku 2019/20
90. let ZŠ TGM vJistebníku

Kultura / info

Okénko do historie / rok 1989
Noc kostelů
Historie kostela sv. Petra a Pavla
Prázdninové pohádkové putování
Poodřím

Sport

TJ ISMM Jistebník, z.s.
Oderská mlýnice
Tour de aleje 2020
Jubilejní 10. ročník Jistebnického
vodohospodářského půlmaratonu

Z přírody

Zahrada draků

7

8
9
10
12
13
14
16
18
19

20

Spolková činnost

Výroční zpráva za rok 2019
Dechový orchestr mladých z.s. Jistebník
Galerijní ulice, umělecký spolek
VI. Sympozium výtvarníků v Jistebníku

28Inzerce

21
22
23
24

www.galerijniulice.cz

OBSAH

Galerie u foťáka
Jistebník 145

JISTEBNICKÝ
zpravodaj
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