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Vážení občané,
pandemie přinesla do našich životů řadu omezení. Nežije se nám
snadno a jen obtížně hledáme v takové době pozitiva. Přesto naJISTEBNÍK stav přináší změnu pohledu na
cházíme pozitivní prvky. Nouzový
mnohé.
výstava obrazů
Mnohdy nás upozorní na věci, které považujeme za samozřejmé
a fotografií
a jejich významu
si začneme všímat tehdy, když přestanou fungovat.
V první řadě bych chtěla poděkovat zejména těm občanům, kteří
ihned v prvních dnech pandemie nabídli svou pomoc. Pochvalu
zaslouží zároveň všechny ženy, které se pustily do šití ochranných
roušek a pomohly tak mnohým občanům. V druhé řadě bych chtěla
vyzdvihnout práci prodavaček v této komplikované situaci a pomoc
hasičů zejména při provádění dezinfekce veřejných prostor. V neposlední řadě pochvalu zaslouží také všichni občané obce Jistebník,
kteří se chovají zodpovědně a dodržují nařízení stanovené vládou.
Tato situace semkla naše občany a zlepšily se zároveň vztahy mezi
mladší a starší generací. Všichni se setkáváme s touto situací prvně
a stejně tak se něco daří lépe něco hůř, stále se zlepšují kroky kraje například projektem „Rychlá rada“ či zásobení obce ochrannými
prostředky.
Doufejme, že budeme schopni obohatit svůj život o témata, která
jsme v karanténě zažili nebo která nám dala dávno ztracený smysl.
Prvořadou prioritou je zejména v této době ochrana zdraví a života
našich blízkých a přátel, sousedů a spoluobčanů.

alena & jan lipinovi
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Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce
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NECHTE SI RYCHLE A POHODLNĚ NAPUSTIT BAZÉN!

Druhá květnová neděle patří již tradičně oslavě svátku matek.
Milé maminky, babičky, tety, přejeme Vám upřímně hodně štěstí,
zdraví a děkujeme za Vaši každodenní péči a starostlivost o Vaše nejbližší
a zájem o dění kolem Vás.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

NAŠI JUBILANTI

V měsíci květnu a červnu se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Karla Ondryášová
Libuše Lubojacká
Jana Kubatíková
Eva Nogová

75 let
70 let
60 let
60 let

Miroslav Rybička
Vojtěch Sýkora
Marie Králová
Jiřina Pochylová
Karla Křepelková
Alena Lipinová

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

92 let
80 let
75 let
75 let
70 let
60 let
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PODLOŽKA POD ČAPÍ HNÍZDO
Mirka Dvorského nainstalovali podložku pod čapí hnízdo
v areálu stáje JUDr. L. Rokyty. Jednalo se o kovovou konstrukci, která byla vypletena větvemi a vystlána senem.
Čápi si v loňském roce postavili hnízdo na 18 centimetrovém základě dřevěného sloupu elektrického vedení ve
stáji Epona majitelky p. Z. Švihorové. Větve z tohoto hnízda však opakovaně způsobily, že docházelo k výpadkům
elektrického proudu. Po odletu čápů tak bylo toto hnízdo
sundáno.
Byla jsem velice ráda, že nám vyhověl p. JUDr. L. Rokyta
a tuto podložku pod čapí hnízdo jsme mohli umístit na
dřevěný sloup, který není součástí elektrického vedení.
Čekali jsme také s velkým napětím, zda čápi přiletí a zda
budou respektovat přesunutí místa pro hnízdění.
Podařilo se, čápi přiletěli a pokračují ve stavbě hnízda.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

Dne 10. 3. 2020 nám členové spolku Českého svazu
ochránců přírody z Valašského Meziříčí pod vedením pana
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Vyhnete se sousedským sporům
Více než 300 domácností v regionu si loni nechalo dovézt
vodu do bazénu cisternou společnosti SmVaK Ostrava.
Rychlejší a efektivnější cesta zabrání případným problémům ve vodovodní síti i sousedským sporům
Ostrava, 29. 4. 2019 – Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem
řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a výhodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava.
Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů. Zájem o tuto službu každoročně výrazně stoupá – loni se téměř zdvojnásobil.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění bazénu
ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor,
zda je voda k danému použití vhodná a nepředstavuje
zdravotní riziko.
Vodárenská společnost zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku služby – kromě bezplatné zákaznické linky je možné využít jednoduchý poptávkový formulář na
internetových stránkách www.smvak.cz v sekci Nabídka
služeb.
Na rozdíl od některých jiných tuzemských vodárenských společností se SmVaK Ostrava rozhodly nabízet
službu i v letošním roce poznamenaném v naší zemi
od března epidemií nového typu koronaviru. Služba
bude poskytnuta při přísném dodržení všech hygienických a bezpečnostních pravidel, aby bylo zdravotní
riziko minimalizováno. Ať již jde o vybavení osobních
ochranných pomůcek v podobě rukavic, roušek a odpovídajícího oblečení, nebo bezkontaktní způsob platby.
Česká republika je evropským premiantem z hlediska počtu bazénu na počet obyvatel. Teplejší počasí v uplynulých letech navíc vedlo k tomu, že lidé touží relaxovat u
svých bazénů o několik týdnů dříve, než to bylo obvyklé
v minulosti. Proto jich u domů v našich městech a vesnicích s rozšiřující se zástavbou stále přibývá. To platí i pro
moravskoslezský region.
Jak správně postupovat při napouštění zahradních bazénů? Které zásady dodržovat, aby se lidé vyhnuli zklamání
v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve vodovodní síti, čímž mohou rozzlobit obyvatele celé lokality,
kde bydlí? Je efektivní napouštět bazén ze sítě, nebo je
lepší svěřit celý proces do rukou profesionálů?
„Problémy mohou přijít v momentě, kdy se rozhodne větší
množství odběratelů v lokalitě napouštět prostřednictvím
přípojky bazén ve stejný čas, a lidé ho chtějí mít navíc napuštěný co nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru může dojít ke změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou
rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého okolí. Nárazové odběry mohou také způsobit pokles tlaku vody. To se negativně projeví u ostatních
odběratelů, kteří můžou být omezeni v odběru ze sítě,“ říká
ředitel vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika
základních pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a ideálně mimo odběrové špičky.
Nejlépe přes noc ve všední den.

„Existuje ale pohodlnější a efektivnější řešení. Když si
lidé nechají dovézt vodu do bazénu cisternou, vyhnou
se nepříjemnostem, které mohou potenciálně nastat.
Budou mít navíc jistotu, že nebudou omezovat své sousedy, a předejdou tím případným sousedským sporům.
V loňském roce jsme ke spokojenosti našich odběratelů
napustili více než tři sta deset bazénů, přičemž počet zájemců o tuto službu každoročně roste,“ vysvětluje Koníř.
Nejaktivnější byli v tomto ohledu obyvatelé Opavska, kteří si
nechali loni napustit 100 bazénů, naopak nejmenší zájem o
tuto službu projevili lidé na Novojičínsku s 36 napuštěnými
bazény. Majitelé bazénu na Frýdecko-Místecku a Karvinsku
si shodně nechali navézt vodu do téměř 90 bazénů.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku
SmVaK Ostrava 800 292 400, kde jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle
parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu
v pracovní dny od půl osmé ráno do osmi hodin večer.
Cena za napuštění se odvíjí od vzdálenosti od nejbližšího
provozu SmVaK Ostrava, které službu poskytuje, a objemem bazénu. V případě, že je možné bazén navézt jednou
cisternou, činí cena do vzdálenosti deseti kilometrů 1165
korun bez DPH.
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své studny. Je žádoucí si nejdříve nechat ve
specializované laboratoři prověřit, zda je voda ke koupání
vhodná. Obrátit se je možné například na laboratoře společnosti Vodotech (www.vodotech.cz).
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporučujeme sledovat i
bakteriální znečištění, které by mohlo být příčinou nepříjemných kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší
tvrdosti vody také dochází k reakci s prostředky k dezinfekci vody a mohou se vysrážet některé kovy. To má
za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na
stěnách bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká
vedoucí laboratoří společnosti Vodotech Pavla Veselá.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail
marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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SVÁTEK MATEK
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PRONÁJEM PROSTOR V KD
Vážení občané, po ukončení karantény bude na webových stránkách obce spuštěn reservační server na pronájem prostor přísálí, sálu a vinárny.
K dispozici tedy budete mít náhled na obsazenost jednotlivých prostor. V provozním řádu je stanovený postup pro
zadání rezervace.

III.

IV.

PROVOZNÍ ŘÁD KULTURNÍHO DOMU V JISTEBNÍKU

Obec informuje
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I.

II.
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INFORMACE

Vážení spoluobčané,
v současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19)
nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto
zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás
zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo
dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků.
Děkujeme Vám!

V polovině března byla podána žádost o dotaci na ministerstvo financí. Dotace by se využila na výstavbu samostatného oddělení mateřské školy.
V loňském roce byl zpracován projekt „Realizace části lokálního biokoridoru Jistebník – Psí potok“. Tento projekt
patří mezi schválené, byla mu přiznána 100% podpora
financování. Následně budou zahájeny práce směřující
ke zpracování zadávací dokumentace. Zahájení realizace
bude podzim letošního roku.
V dubnu byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení a vybudování nové plynové kotelny na hřišti TJ ISMM.

V rámci prováděných činnosti byla kamerovým systémem firmou KHK Kostolány s. r. o. zkontrolována kanalizace, byly
odstraněny nánosy bahna a vyfrézováno potrubí od kořenů. V nevyhovujícím stavu je zatím elektroinstalace, jejíž rekonstrukce se připravuje.
Celková částka provedených oprav a projektu plynové kotelny je ve výši 958 238,- Kč.
V červnu bude podána žádost o dotaci na SFŽP na domácí kompostéry a štěpkovače.
Akce, které byly naplánovány na květen, červen, červenec a srpen jsou z důvodu vládního nařízení zrušeny.

OZNÁMENÍ O SNÍŽENÍ SAZBY DPH
Severomoravské vodovody a kanalizace,
a. s. Ostrava oznamují,
že na základě zákona č. 256/2019 Sb. dochází s účinností
od 1. 5. 2020 k přeřazení dodávek pitné vody a odvádění
a čištění odpadních vod do 2. snížené sazby DPH, tedy na
10 %.

Cena v Kč/m3
Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/m3 (bez DPH)
45,21 Kč (vč. DPH)
Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3 (bez DPH)
40,16 Kč (vč. 10% DPH)

Rozhodnutím festivalové rady po všech nařízeních vlády kvůli koronaviru
a nouzovému stavu v naší republice, kdy dětské soubory nemohou zkoušet připravovaný program
a ani dospělí ve svých sborech se nemohou scházet
a trénovat, se dává na vědomí, že letošní 17. ročník FPFL se nebude konat.
Všem sponzorům se budou vracet sponzorské dary i příspěvek OÚ Jistebník.
Věříme, že příští rok 2021 bude příznivý a budeme pokračovat 17. ročníkem v novém roce
a na tuto dobu, na rok s koronavirem, budeme jen vzpomínat,
a vyslovovat přání: ať podobný rok nezažijeme znovu.
Všem organizátorům a příznivcům kulturních akcí přejeme hodně zdraví,
optimismu a životních sil.

Obec informuje

Obec informuje

Zrušení 17. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska 2020

Mgr. Jiřina Matějová
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Historie společnosti ISMM Production & Business
Cooperation s.r.o. se datuje na počátek roku 1997, kdy
zakladatel firmy pan Ing. Miloslav Cváček, Ph.D. přišel s
myšlenkou nabídnout tradičním českým podnikům poradenské služby v oblasti exportního marketingu a zahraničního obchodu.
Postupně „dobrým marketingem“ se z nuly v horizontu
20 let podařilo vybudovat moderní strojírenskou společnost operující výlučně na evropském trhu. Momentálně
má ISMM čtyři výrobní závody, dva v Jistebníku, jeden
v Bravanticích a jeden ve Štítině u Opavy. Produkce je
zaměřena na zakázkovou výrobu komponentů pro zemědělskou a manipulační techniku, popř. automotive.
Finálními zákazníky jsou zejména špičkoví světoví výrobci
zemědělských strojů, pro které ISMM představuje stabilního a spolehlivého dodavatele, který je charakteristický
vysokou kvalitou produktů, zajímavou cenou a snahou o
stále proaktivní přístup. Výsledkem je skutečnost, že obsluhujeme z první desítky lídrů světových výrobců zemědělské techniky hned celých pět subjektů a od roku 2012
každoročně zaznamenáváme dvouciferné růsty obratu.
V současné době portfolio dodávaných produktů zahrnuje více než 5 000 položek od dílů jednoduchých, až po
relativně složité montované celky. Veškerou spolupráci
se zahraničními zákazníky se snažíme realizovat v duchu
svého poslání, a tím je, že ISMM přináší svým zákazníkům
nejen užitnou hodnotu, ale i dlouhodobý kvalitní vztah,
přičemž usilujeme o dodávky komplexních řešení v oblasti kooperací na průmyslovém trhu.

Natálie Cváčková, PR / Office Manager

Představujeme podnikatele v naší obci

Představujeme podnikatele v naší obci

Nejlepší vizitkou dobré podnikatelské práce bylo prestižní ocenění v roce 2009 „Marketingově řízená firma
Moravskoslezského kraje“ a nově také vítězství „Exportní
ceny DHL 2019“, v kategorii středně velká společnost, čehož si nesmírně vážíme.

Mezi významné charakteristiky firmy patří snaha o permanentní kultivaci pracovního prostředí pro zaměstnance,
zlepšování pracovních podmínek a vytváření dobrého
podnikového klimatu.
Tato filozofie se týká i bezprostředního vnějšího okolí
podniku, zejména obcí Jistebník a Štítina, se kterými je
společnost ISMM fakticky velmi úzce spojena a kde se firma sponzorsky aktivně účastní řady společenských akcí
a významných obecních událostí. V roce 2017 se ISMM
stala novým generálním partnerem tělovýchovné jednoty
TJ ISMM Jistebník a naši podporu má také fotbalový klub
TJ Tatran Štítina. Sponzorsky se však společnost ISMM věnuje sportu i v dalších městech, zejména pak v Kopřivnici,
kde jsme se stali generálními partnery extraligového
týmu házené KH ISMM Kopřivnice a také druholigového
hokejového týmu HC ISMM Kopřivnice.
Během posledních let společnost uskutečnila několik významných akvizicí. V rámci skupiny ISMM tak nyní působí
další tři firmy: ISMM & EGAS v Pustějově, což je rovněž strojírenská výroba, dále ISMM & TESO v Jistebníku, která se
zabývá výrobou produktů z umělého kamene – teraca, její
doménou jsou tzv. schodišťová ramena, což jsou prefabrikovaná schodiště s teraco obkladem (např. centrální schodiště v OC Forum Nová Karolina v Ostravě) a posledním
členem skupiny je známý Hotel Gong ve Štramberku. Jako
celá skupina ISMM zaměstnává zhruba 350 zaměstnanců
a je tak významným zaměstnavatelem Moravskoslezského
kraje, zejména pak regionu Novojičínsko.
Cílem majitele pro příští roky je stabilní růst a další rozvoj
společnosti, vytváření image evropské, moderní a velké
firmy, která pečuje o své zaměstnance, přispívá ke kultivaci svého okolí a v neposlední řadě je i řádným plátcem
daní.
Soustředit bychom se chtěli také na nové akvizice v rámci
skupiny ISMM, která by se tak do budoucna mohla stát významným podnikatelským subjektem v České republice.
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SDH a doba koronavirová = desinfekce

DEN OSVOBOZENÍ JISTEBNÍKU - 2. květen 1945

Historie obce

75 let od konce 2. světové války.
Osvobození Jistebníku 2. května 1945.
Během 2. světové války padlo a bylo pohřešováno 134 vojáků
(občané obce německé národnosti);
k tomu přibylo ještě dalších 25 obětí vysídlení v poválečném období.
V bojích za osvobození obce padlo 16 rudoarmějců a 7 německých vojáků;
z civilního obyvatelstva zahynula 1 Němka (Adela Knoppová z čp. 28) a 1 žena
české národnosti (Marie Přibylová) byla těžce raněna do břicha a byly jí též
utrženy tři prsty. Sovětští zajatci, kteří zemřeli koncem dubna 1945, byli pohřbeni na místním hřbitově a po exhumaci byly jejich ostatky převezeny
na společný hřbitov v Hlučíně; němečtí vojáci byli pohřbeni ve společném
hrobě vedle hřbitova.
Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa
Autor: Radim Jarošek
www.vets.cz/vpm/mista/obec/3201-jistebnik/

Mateřská škola

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Provoz Mateřské školy v Jistebníku v období nouzového
stavu je omezen. Věnujeme se údržbě budov č. p. 325
a 315. Zaměstnanci obou budov provedli dezinfekci všech
hraček, nábytku, úklid knihovny a třídění pomůcek, úklid
a dezinfekci sklepních prostorů a hraček na zahradu.
Na školní zahradě mateřské školy č. 325 byl upraven terén po kácení stromů. Jednotkou dobrovolných hasičů
v Jistebníku byla 2 x provedena dezinfekce venkovních
prostor a pláště budovy.
V mateřské škole č. 315 proběhla rekonstrukce podlahy
v jídelně, položení krytiny a výmalba stěn.
Ředitelka mateřské školy pracuje v kanceláři mateřské
školy č. 325. Reaguje na e-maily rodičů, vydává potřebná potvrzení. Připravuje zápis do MŠ, který proběhne ve
dnech od 4. 5. - 7. 5. 2020 bez osobní přítomností dětí
a zákonných zástupců.

Všechny informace k zápisu do mateřské školy jsou přístupné na webových stránkách Mateřské školy Jistebník
/www.msjistebnik.websnadno.cz/.
Jarní období bývá pro předškolní děti obdobím přípravy
k zápisu do základní školy. Obvykle hravou formou v kolektivu dětí procvičují potřebné znalosti. Letos spočívá
tento úkol na rodičích. Mateřská škola proto nabídla rodičům možnost vyzvednutí pracovních sešitů pro děti. Děti
mohou plnit předmatematické a grafomotorické úkoly.
Potěšil nás velký zájem rodičů.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, pevné nervy a nashledanou v mateřské škole.
Sylva Rečková

Doba koronavirová…tak by se dala nazvat současná situace, která zasahuje do všech oblastí našeho života. Na jejím
počátku, což už je více než měsíc, se uzavřely všechny školy, a pro děti, rodiče a pedagogy tak ze dne na den zůstala
tradiční forma vzdělávání nedostupná. Jedinou možností, jak ve výuce pokračovat, se stala cesta vzdělávání přes
moderní technologie. Začátky byly velmi těžké. Hledaly
se kompromisy, hledaly se způsoby, jak se žáky komunikovat, jak jim zadávat úkoly a kontrolovat jejich plnění.
Museli jsme přihlížet k věku dítěte i k možnostem, které
v tradiční domácnosti jsou. Nejtěžší to mají bezesporu
naši nejmladší, protože ti se bez pomoci svých rodičů ještě neobejdou. Rodičům tak vznikla další povinnost, kromě
své práce, vedení domácnosti a dalších úkolů, jim přibylo
ještě zprostředkování výuky, kterou učitel zadává. Pro obě
strany je to těžké, a bohužel to takto všichni budeme muset ještě alespoň měsíc vydržet, zdraví je přeci přednější.
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Jak se s touto situací vypořádala naše škola? První třem třídám zadávají paní učitelky úkoly přes webové stránky školy. Čtvrťáci dostávají každé pondělí úkoly do schránky a od
pátých tříd žáci pracují přes Google Učebnu, interaktivní
aplikaci, která umožňuje procvičovat učivo formou úkolů,
kvízů, zadávat výklady pomocí prezentací i vzdělávacích
videí, vše online. Mnoho učitelů komunikuje s žáky přes
whatsapp nebo skype.
Podle nejnovějších zpráv máme naději, že koncem května
se alespoň pro žáky 1. stupně vrátí téměř vše do normálu.
Myslím si, že i děti se už těší, nejen na své kamarády ve
třídě a své učitele, ale také na normální výuku. Věřte, že my
učitelé to nemáme jinak.

SDH Jistebník

ZŠ TGM Jistebník

JAK SE NÁM ŽIJE V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE

Přeji všem pevné zdraví.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy
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JISTEBNÍK

GALERIJNÍ ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK / INFORMUJE

JISTEBNÍK

STAVĚNÍ MÁJKY A PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Kultura / info

Tradiční stavění májky na hřišti TJ ISMM v Jistebníku proběhlo 2. května za dodržení všech zdravotních a bezpečnostních
opatření vyhlášených vládou.

Inzerce

Spolková činnost

Jako jediná galerie jsme měli „otevřeno non stop“ po celou dobu vládních omezení z důvodů koronavirové pandemie. Bohužel ale dlouho plánované akce jako Kozí den
jsme byli nuceni pro letošní rok zrušit.
VI. sympozium výtvarníků, které mělo proběhnout v poslední dekádě června, je přesunuto na přelom měsíce července a srpna. Termín bude upřesněn.
Od 14. 5. bude v Galerii u foťáka dlouho odkládána výstava obrazů a fotografií manželů Lipinových pod názvem
„Avignon 39° ve stínu“.
Část výstavy je možné zhlédnout v prostorách Galerijní
ulice již nyní.
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Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ

IZOLATÉRSTVÍ

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

JAN VYMAZAL

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.

VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB

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

• izolace zelené střechy

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
HALL Posting, s.r.o.
tel. 739 521 531
V Zátiší 810/1
jaroslav.hornik@seznam.cz
709 00 Ostrava

• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras
• 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

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
Jaroslav Horník
Horník
Ing.
Ing. Jaroslav
Horník
soudní znalec
znalec aa autorizovaný
autorizovaný
inženýr
soudní
inženýr
soudní znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve
stavebnictví
ve stavebnictví
stavebnictví742 82 Jistebník 450
ve
742 82
82 Jistebník
Jistebník 450
450tel. 739 521 531
742
jaroslav.hornik@seznam.cz
tel: 721
721 913
913 867
867
tel:
jaroslav.hornik@seznam.cz
jaroslav.hornik@seznam.cz
14

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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JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

Obec informuje
Slovo starostky obce
Svatba v době koronavirové
Naši jubilanti
Podložka pod čapí hnízdo
Nechte si rychle a pohodlně napustit bazén
Pronájem prostor v KD
Provozní řád KD v Jistebníku
Informace
Oznámení o snížení sazby DPH
Jak nakládat s domovním odpadem
Představujeme podnikatele v naší obci
Historie společnosti ISMM
Production & Business Cooperation s.r.o.
Historie obce
75 let od konce 2. sv. války

1
2
3
4
6
7
8
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MŠ a ZŠ TGM
Provoz MŠ
Jak se nám žije v době koronavirové
SDH
Doba koronavirová =
desinfekce
NABÍZÍME
NA
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11 PRÁCE
KAMENICKÉ

Spolková činnost
Pomníky
Galerijní ulice, umělecký spolek
informujea

jejich12opravy
Sekání a opravy nápisů
Náhrobní doplňky

Kultura / info
Stavění májky a pálení čarodějnic

Telefonické objednávky:

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

13
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tel. 739 631 258

Konzultace a příjem objednávek na hřbitově:

tel. 604 591 771

www.kamenstav.cz
Bravantice 78

květen / červen 2020
16

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

alena & jan lipinovi

OBSAH

výstava obrazů
a fotografií

VE
STÍNU
39° AVIGNON

OD 14. 5. 2020
DO KONCE ČERVNA
GALERIE U FOŤÁKA
JISTEBNÍK 145
WWW.galerijniulice.cz
Těšíme se na Vás.

.

JISTEBNÍK
se baví
Akce, které byly naplánovány
na květen a červen, jsou zrušeny
z důvodu vládních opatření
proti šíření koronavirové pandemie.

KONTEJNÉRY NA ODPAD BUDOU PŘISTAVENY
V SOBOTU 16. 5. 2020 od 8.00 do 11.00 h NA PARKOVIŠTI
NA NÁVSI JISTEBNICKÝCH ZPĚVÁČKŮ

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů
Adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník,
tel: +420 556 418 066
Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 10242
Periodický tisk územního samosprávného celku
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři
Periodicita 6x ročně
Náklad 700 ks, neprodejné
Inzerci a příspěvky přijímáme na e-mailu hurnikova@jistebnik.cz

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj červenec - srpen je 19. června 2020
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto: J. Lipina, J. Lipina ml., J. Bučko, archív OÚ Jistebník

