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lity nebyly doporučeny pro umístění odrazových zrcadel

důvodu dostatečných výhledových trojúhelníků;
Bill zC.
Davis
počátkem února byly nainstalovány dopravní značky do

celkem 13 zón v obci. V celé zóně 30 smí jet řidič nejvýše
rychlostí 30 km/h, v dané lokalitě je zákaz vjezdu vozidel
jejichž okamžitá hmotnost překračuje vyznačenou mez
s hodnotou 7, 5 t a zákaz stání v období od 1. 12. do 28.
2. z důvodu provádění zimní údržby. Ve vymezené zóně
mohou být umístěny prvky zklidňující jako je např. krátký příčný práh nebo zpomalovací polštáře. V případě, že
k Vám pravidelně zajíždějí automobily s vyšší hmotností
nahlaste tuto skutečnost v kanceláři obecního úřadu;
podali jsme opakovanou žádost o dotaci na rekonstrukci
pískovcového kříže na Ministerstvo zemědělství;
v budově č. 178 na hřišti TJ ISMM probíhá rekonstrukce
sociálního zařízení firmou DN STAV Ing. M. Niedoby.
Obecní knihovna

Vážení občané

1. dubna 2020 proběhne beseda s občany k dotazníkovému šetření, které proběhlo v závěru roku 2019. Naše obec
se zapojila do projektu „Obnova a rozvoj života na venkově“ v rámci kterého byl i tento dotazník. Obrátili jsme
se na Vás s otázkami, které nám pomohou určit, kterým
směrem se ubírat při rozhodování v jednotlivých oblastech. Výsledky průzkumu poslouží jako podklad k dalšímu
rozhodování a směrování naší obce. Celkově bylo vyplněno 49 dotazníků elektronicky a 72 dotazníků v papírové
podobě. Děkuji za Vaše názory a připomínky;

starostou hasičů se od 1. 2. 2020 stal pan Roman Konečný,
který ve funkci nahradil paní Vlastu Krayzlovou, které bych
chtěla poděkovat za vzornou spolupráci, vedení a starostlivost o mladé hasiče a zároveň bych ji chtěla popřát
zejména pevné zdraví.
Velitelem zásahové jednotky byl na základě jmenovacího
dekretu jmenován pan Tomáš Vykydal s platností od 1. 2.
2020. Pan Tomáš Vykydal vystřídal ve funkci p. Romana
Konečného. Rovněž děkuji p. Romanu Konečnému za dosavadní spolupráci. Všem nově zvoleným přeji hodně zdaru v nových funkcích;

Dva dny před otevřením obecní knihovny došlo k prasknutí průtokového ohřívače vody v ten nejméně vhodný
čas a sice ze soboty na neděli 9. 2. 2020. Byla zatopena
knihovna a obřadní síň. Díky knihovnici paní Evě Prudilové
nejsou tak napáchané škody velké, neboť se jí podařilo
jednak včas zjistit, že došlo k úniku vody a zároveň pohotově vodu zastavila. Hned se začalo s úklidem a vysoušením. Vodou byl poničen zejména nábytek, malba a také
koberec v obřadní síni. Celá budova obecního úřadu je
pojištěna a nyní čekáme na šetření škody pojišťovnou.
Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 190 000,Kč. Děkuji všem, kteří nám pomohli s odklízením škody
p. Evě Prudilové, Jakubovi Prudilovi, Janě Prudilové, Ivě
Krayzlové, Vlastě Krayzlové, Petrovi Krayzelovi, Pavlovi
Honusovi, Gabriele Honusové, Barboře Storzerové, Erikovi
Taliánovi a panu Petrovi Škanderovi, který nám ihned v neděli přivezl vysoušecí zařízení.

Miroslav Táborský
Filip Cíl
Poděkování

18. 4. 2020

Českým červeným křížem jsme byli informováni, že 5. 10.
2019 byla vyznamenána Zlatým křížem 1. třídy občanka
naší obce paní Jana Šmídová za 160 bezpříspěvkových odběrů. Patří Vám náš dík.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce
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SLOVO STAROSTKY OBCE

Odvolání

Vážení rodiče předškoláků,
jelikož se blíží termín zápisu do 1. třídy do Základní školy T. G. Masaryka Jistebník,
zveme Vás k zápisu dětí do 1. třídy.
Termín zápisu: 16. dubna 2020 od 14–17 hodin
Rezervační systém bude spuštěn od 16. 3. 2020 na www.zsjistebnik.cz
K zápisu si vezměte s sebou:
· občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho
trvalého pobytu (děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014);
· v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto
rozhodnutí;
· v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně
s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky,
bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2020);
· u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec 2020 je podmínkou přijetí doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení;
· u dítěte, které dovrší 6 let v období leden – červen 2021 je podmínkou přijetí vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy
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Anděl Strážný z.ú. - Registrovaná sociální služba

DEN UČITELŮ

Mobilní tísňová péče ANDĚL STRÁŽNÝ

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat“
J. A. Komenský

28. března slavíme Den učitelů, které je spojeno s výročím
narození učitele národu Jana Ámose Komenského.
Vážení učitelé a učitelky dovolte, abych Vám popřála pevné zdraví a hodně optimismu ve Vaší náročné práci.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

Dne 29. 1. 2020 proběhla v přísálí kulturního domu přednáška Jana Kašinského na téma „Jistebnickou přírodou od jara
do zimy“.¨
Během cca 2 hodin se posluchači dozvěděli mnoho zajímavých informací ze světa místní přírody doprovázených nádhernými fotografickými záběry a také několika videi.
Dne 26. 2. 2020 Jan Kašinský navázal druhou přednáškou, tentokráte s tématem „Zemský ráj to na pohled - aneb vše se
vším souvisí“.
Tato přednáška byla zaměřena na lidské činnosti v krajině a jejich dopad.
Janu Kašinskému děkujeme za to, že je ochoten své zaujetí přírodou šířit a vzdělávat nás, laiky.
Mgr. Pavel Storzer, místostarosta obce
Obecní ples 8. 2. 2020
V sobotu 8. 2. 2020 proběhl v kulturním domě obecní ples. Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám věnovali ceny do
tomboly.
Jsou to firmy a také občané:
Essens – manželé Krutilovi, JUDr. L. Rokyta, DV Polanka n. O., HousePro D. Menšík, Chlebiš s. r. o., Dev Company,
Restaurátorství P. Storzer, Swietelský, Trims Bílovec, Chov ryb, Zámečnictví P. Mariaš, Stamont, Lesy, sady, zahrady
B. Dvořák, Řeznictví P. Kučera, Mary key J. Fáreková, Hudební nástroje J. a L. Mariašovi, Tenzona I. Lövy, Napoli P. Neuvirt,
Bujnoch Ranch – J. Bujnoch, Galerijní ulice, umělecký spolek spolek, MVDr. B. Storzerová, p. L. Rucki, p. S. Křepelková,
manželé Vrbinčíkovi, p. F. Michalik, Ing. T. Rochla, Ing. J. Bučko, p. V. Krayzlová, sportovci, myslivci, hasiči, včelaři, Restaurace
Oáza p. P. Matěj, Restaurace na obci p. L. Mamula, Ing. Wünschová, p. P. Myška, Cukrárna Evička – p. E. Šebestová.
Děkuji také zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu za ceny do tomboly a pomoc při organizaci plesu.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

Vhodná pro:
 pro aktivní seniory, pro klienty s rizikem zdravotních komplikací
 pro klienty se zdravotním postižením
 pro klienty, kteří jsou aktivní ale i pro méně aktivní a tráví většinu času ve svém
přirozeném prostředí doma nebo i venku
 pro klienty, kteří se mohou dostat do krizové situace – služby pro organizace
Mobilní monitorovací zařízení pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově
přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu
klienta do zařízení s trvalou péčí.

Co přinese služba klientovi či jeho rodině





Bezpečí a podporu plnohodnotného života ve stáří.
Oddálení přechodu do pobytového zařízení (domovy seniorů, domy s pečovatelskou
službou, LDN).
Nepřetržitou jistotu, že je blízký v pořádku.




NAŠI JUBILANTI
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V měsíci březnu a dubnu se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Rudolf Janáček
75 let
Jindřiška Boháčová
Anna Šeděnková
70 let
Stanislav Strašík
Marie Porubová
70 let
Jaroslav Buchta
Věra Vaňková
60 let
Ivan Lövy

75 let
70 let
70 let
60 let



Služba probíhá na základě sociálního šetření u klienta. Sociální pracovník připraví a
nastaví individuální plán péče dle potřeb klienta.
Klient je vybaven naším mobilním monitorovacím zařízením s SOS tlačítkem a dalšími
unikátními funkcemi, zařízení je trvale připojeno na 24hodinový dispečink tísňové péče
Anděla Strážného.
V případě nouze či zdravotního ohrožení klient zmáčkne SOS tlačítko a spojí se tak s
dispečinkem.
Jednou z důležitých funkcí je rozpoznání pádu či delší pohybové nečinnosti klienta.
Zařízení automaticky odešle signál tísně na dispečink Anděla Strážného, klient tak
nemusí aktivovat SOS tlačítko. Dispečerka okamžitě volá zpět na zařízení, které umí
automaticky přijmout hovor, komunikuje s klientem a řeší nastalou situaci.
Dispečink Anděla Strážného obsluhují speciálně školení pracovníci v sociálních
službách, kteří vyhodnocují tísňová hlášení a dle nastaveného individuálního plánu
zajistí klientovi okamžitou pomoc.

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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Měsíc únor je obdobím Masopustu, karnevalového veselí. V naší MŠ se děti připravují na karnevalový týden.
Budeme vyrábět masky, loutky, seznámíme se s pohádkovými postavami a na závěr uspořádáme rej masek.
S dětmi jsme navštívili Divadlo loutek v Ostravě. ,,Pohádky
o mašinkách“ děti zaujaly a my jsme byly pyšné na jejich
vzorné chování v divadle. Děti nám dělají v novém roce
velkou radost. Jsme pyšné na to, jak rozvíjí hru v hracích
centrech, jsou samostatné v sebeobsluze, přispívají k výzdobě naší MŠ svými dětskými výrobky. Jsou šikovné i
ve sportovních aktivitách, právě jsme ukončili kurz plavání ve Fryčovicích a začínáme s lyžařským výcvikem.
Ve třídě předškolních dětí proběhla ukázka práce a přípravy předškolních dětí pro rodiče. V rámci spolupráce MŠ
a ZŠ se dostavily i paní učitelky 1. stupně, aby zhodnotily
práci a přípravu předškoláků a následně je pozvaly k projektu ,,Setkávání v základní škole.“
V březnu, měsíci knihy, se všemi dětmi plánujeme návště-

vu Městské knihovny a Městského muzea v Bílovci.
Pro děti bude připraven program: V Městské knihovně
,,Knihovnické pohádky Zuzany Pospíšilové“ – děti se dozví
zajímavosti o skřítcích v knihovně nebo jak zacházet s knihou. Městské muzeum připraví příběh ,,Mlynář Jeroným
a neposedný vítr“ – Jeroným nás seznámí s tím, k čemu
větrné mlýny slouží, a nakonec si za odměnu něco dobrého z mouky upečeme.
V měsíci dubnu zahájíme předvelikonoční týden pohádkou ,,Ježibaba a Velikonoce“ v naší MŠ. V rámci ,,Dne Země“
se podíváme do Planetária v Ostravě.
Každý měsíc má své kouzlo a svůj typický znak, který s dětmi hravou formou objevujeme a dětem přibližujeme.
Pro svou náročnou a odpovědnou práci s dětmi potřebujeme klid a pohodu.
Sylva Rečková, učitelka MŠ

Mateřská škola

OBDOBÍ MASOPUSTU V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2020/2021
Zápis do Mateřské školy Jistebník okres Nový Jičín, p. o. proběhne se souhlasem
Obce Jistebník v budově mateřské školy č. 325 ve dnech od 4. 5. – 7. 5. 2020
v době od 8. 00 hod. do 14. 30 hod.
K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s občanským průkazem,
dítětem a jeho rodným listem.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let
nebo děti s odkladem školní docházky.
Děti budou přijímány podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
platných na zdejší mateřské škole.

V Jistebníku 24. 2. 2020

Věra Vaňková, ředitelka mateřské školy
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Letošní leden spíše připomínal svým počasím jarní měsíc,
ale my jsme měli opět štěstí.
V týdnu od pondělí 6. do pátku 10. ledna, kdy naše škola
pořádala lyžařský výcvikový zájezd byl sníh a až na čtvrtek,
kdy pršelo jsme měli slunečné počasí.
V mnohém se letošní kurz podobal loňskému. Zase jsme
byli na Bílé, v krásném hotelu Bauer. I letos se kurzu zúčastnilo 23 žáků, ale loňské deváťáky vystřídali letošní šesťáci.
Vedoucí se nezměnili. První a druhé družstvo měli na starosti pan Martin Krutil a pan Ondra Veselý. Jako zdravotnice a noční dozor jela p. Eva Tomášková a třetí družstvo
jsem vedla já.
Na lyžování většiny dětí bylo poznat, že se kurzu účastní
podruhé. Lyžovaly velice pěkně, rychle a zlepšovaly styl
svého lyžování. Většina z nich jezdila na nejprudší sjezdovce.
Svůj styl a rychlost si žáci změřili ve slalomu. Nejrychleji ze
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ ZÁJEZD

PROJEKTY 2019 / 2020
Škola se ve školním roce 2019/2020 zapojila do nejrůznějších projektů podporujících kvalitní výuku, a které nám
pomáhají také vychovávat.
Jde o projekty zaměřené na ekologickou a globální výchovu, na prevenci protidrogových závislostí, výchovu ke
zdravému životnímu stylu a k odpovědnosti za zdraví.

všech zúčastněných jej sjela dívka, byla to Tereza Škutová
ze 7. třídy. Nerychlejším chlapcem byl Filip Stiler. Další nejlepší podle družstev byli odměněni diplomy a krásnými
cenami.
Večery jsme trávili v kulturní místnosti. Hráli jsme různé
hry, soutěžili jsme a tancovali.
Pan Veselý nám zajistil dvě besedy a přednášky. Jedna byla
s pracovníkem místní horské služby a druhá s příslušníky
speciální pořádkové jednotky z Frýdku-Místku, kteří se
starají o bezpečnost na horách. Obě byly velice zajímavé,
dozvěděli jsme se spoustu nových důležitých informací
a doufám, že se jimi v budoucnu budou žáci řídit.
Na závěr bych chtěla moc poděkovat všem dospělým,
díky nímž se kurz mohl uskutečnit a měl bezproblémový
průběh. Tak jako loni, většině účastníků se nechtělo domů
a už se těší na další kurz.
Mgr. N. Malaníková

Projekt „Recyklohraní“ – zaměřen na podporu ekologického chování, recyklaci a třídění odpadů, výchovu k odpovědnému jednání vůči přírodě i lidem. Všechny ročníky na
1. stupni získaly Zelený certifikát (třídy aktivně podporují
recyklaci elektrozařízení a použitých baterií).

Věříme, že všechny projekty školy, kulturní a sportovní
akce přispívají k rozvoji osobností všech žáků.
Mgr. Eva Juřicová

Projekt „Plastožrout“ – zaměřen na sběr plastových víček. Finanční výtěžek putuje lidem, kteří potřebují pomoc.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ SATURNIN / 23. 1. 2020
Nejen vzděláním živ je člověk.
A tak v duchu tohoto hesla jsme se rozhodili, že vyvezeme žáky 8. a 9. ročníku za trochou té kultury. Velmi se
nám líbí ve Slezském divadle v Opavě. Nebyl tedy důvod
cíl naší cesty měnit. Výběr představení byl jasný, protože
naše návštěvy tohoto stánku kultury byly za dobu školní
docházky obou tříd časté, zbylo nám jediné představení,
které jsme neviděli a to byl Saturnin. A známé české - „to
nejlepší na konec“ platí v tomto případě zcela bez výhrad.
Divadelní představení Saturnin bylo nastudováno
a připraveno podle stejnojmenného románu Zdeňka
Jirotky. Tento humoristický román napsal autor v roce
1942 a pravděpodobně do stejné doby je zasazen i děj
celého příběhu. Svérázný sluha Saturnin, který od základů
změní život hlavního hrdiny – vypravěče celého příběhu,
teta Kateřina se svou oblibou přísloví, či dědeček, který
mistryně předstírá šílenství, baví publikum napříč všemi
generacemi už spoustu let. I my jsme odcházeli z divadla
s bolestmi břicha od smíchu a s úsměvem od ucha k uchu.
Byl to velmi pěkný výlet. Všem vám toto představení doporučujeme. A určitě se do Opavy vydejte vlakem. Třeba
budete mít štěstí jako my a kousek od trati zahlédnete
stádo divokých koní, kteří byli nedávno vypuštěni na
Kozmické louky.
Mgr. Markéta Kucserová

Projekt „Fond Sidus - vracíme dětem úsměvy“
– zaměřen na získání finančních prostředků na pomoc při
léčbě vážně nemocných dětí v ČR.
Projekty „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ – zaměřeny
na podporu zdravé výživy.
Žáci několikrát za měsíc dostávají zdarma ovoce, zeleninu,
mléko, jogurt, sýr.
Projekt „O ekologickou nejzdatnější školu“ – zaměřen
na sběr papírů. Naše škola vyhrála 1. místo a získala finanční odměnu 5 000,- Kč.
Projekt „Zdravé zuby“ – zaměřen na podporu péče o své
zdraví.
Projekt „Šablony II“ - pro základní školu a školní družinu
jsme získali 824 000 Kč.

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola v Jistebníku byla na konci roku 2019 Českou
školní inspekcí vybrána k zjišťování znalostí žáků 8. třídy
v oblasti environmentální výchovy. Cílem testování nebylo srovnávat jednotlivé žáky nebo školy, ale získat informace o znalostech žáků v jednotlivých tematických částech
testu, jako např. ekosystémy, základní podmínky života,
problémy životního prostředí, ekologická kompetence.
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Naši žáci si ve všech oblastech a otázkách, v porovnání
s ostatními testovanými školami v ČR, vedli obdobně.
Detailní tabulky výsledků a grafy, které nám Česká školní
inspekce poskytla, jsou pro pedagogy důležitou informací
o povědomí a znalostech žáků v environmentální výchově.
Mgr. Eva Juřicová
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ZŠ TGM

ZŠ TGM

Naše škola se zaměřila na sociální a profesní rozvoj pedagogů, doučování žáků, vybavení školy notebooky, kroužek deskových her. Žákům je financována doprava nebo
vstupné na některé akce pořádané školou a školní družinou.

Za poslední 2 měsíce se v knihovně mnoho událo.
6. ledna jsme společně s pány Pavlem Honusem a Igorem
Stuchlíkem vystěhovali všechno ze tří místností knihovny
do čekárny u paní doktorky Janečkové. Touto cestou se
omlouvám pacientům za dosti nedůstojné čekání. V plánu byla rekonstrukce knihovny od drobných stavebních
úprav, podlah, přes elektřinu, malování a zakoupení nových knihoven a nábytku.

Za pomoci některých zaměstnanců Obecního úřadu, paní
starostky a jejich rodinných příslušníků se nám podařilo
zastavit další možnou vodní pohromu.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o skrytou závadu bojleru
a nikdo to nemohl předpokládat, pojišťovna uhradí vzniklé škody na vybavení knihovny a vše bude opět nové. Už
víme jak na to, takže by všechno mělo proběhnout již hladce, bez velkého stěhování, protože podlahy vodní nápor
vydržely. Děkuji všem, kteří mi nabídli pomoc. Jakmile nastane den „D“, určitě se ozvu.

Byl spuštěn projekt „Kup knihovnu pro knihovnu“, který
stále trvá a je možné se do něj i nadále zapojit a to finančním přispěním. O všem vás mohou informovat děvčata na
Obecním úřadě v Jistebníku, případně já v knihovně.

Čtenářům, dospělým i dětem, se nově zrekonstruovaná
knihovna líbí. Věřím, že moderní prostředí přiláká více
nových čtenářů.

V současnosti se nám podařilo získat více než 63 % z cílové částky cca 85 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že všechny
potřebné věci zakoupil najednou Obecní úřad, nemusíme
na sponzorské dary čekat, ale jen se vyrovnat s Obecním
úřadem.

Od nově otevřené knihovny platí i nový Knihovní řád, včetně nového ceníku poplatků.
Knihy lze také rezervovat z webových stránek Obecního
úřadu www.jistebnik.cz, Život v obci, Kultura a zábava,
Obecní knihovna, výpůjční doba, katalog, kontakty. Zde je
odkaz na jistebnický katalog knih. Knihovna disponuje cca
4,5 tisíci knih. Rezervace je zdarma a v případě vrácení knihy od čtenáře, dostanete e-mail (SMS) o možnosti si knihu
přijít vyzvednout.

Na to, jak rekonstrukce pokračovala se mohou ti, kteří
mají Facebook podívat na https://www.facebook.com/
jistebnickaknihovna/, kde jsem se snažila rekonstrukci
zdokumentovat.
Termín otevření knihovny byl naplánován na úterý
11. února s tím, že bude knihovna otevřena i ve středu
a ve čtvrtek, což bylo dodrženo.

Před otevřením knihovny byly zakoupeny tyto nové knihy:

Bohužel jsem při návštěvě knihovny v neděli 9. února zjistila, že praskl bojler na teplou vodu a knihovna byla komplet pod vodou, která prosakovala i do přízemí.

Kultura / info

literatura pro děti a mládež
Covey, Sean
7 návyků šťastných dětí
Covey, Sean
7 návyků úspěšných teenegarů : nejlepší průvodce na cestě ke šťastnému životu
Dziubak, Emilia
Dinosauři, objevuj s úsměvem
Chainani, Soman
Škola dobra a zla
Chainani, Soman
Škola dobra a zla, Poslední navěky
Chainani, Soman
Škola dobra a zla, Křišťál času
Matocha, Vojtěch
Prašina
Matocha, Vojtěch
Prašina, Černý merkurit
Oomen, Francine
Tajemství Leny Notýskové
Oomen, Francine
Lena Notýsková se vydává na cestu
Wilson, Jacqueline
Nečekané prázdniny
literatura pro dospělé
Bryndza, Robert
Kanibal z Nine Elms : První případ Kate Marshallové
Hergé
Tintin v zemi Černého zlata
Hergé
Let 714 do Sydney
Kor, Eva Mozes
Děti, které přežily Mengeleho
Moriarty, Liane
Zamilovaná hypnotizérka : láska může připravit člověka o rozum!
Moriarty, Liane
Manželovo tajemství : někdy je lepší nevědět …
Rožek, Filip
Gump : pes, který naučil lidi žít
Sparks, Nicholas
Spřízněná duše
Toman, Ivo
Debordelizace mé hlavy : zprimitivněte k úspěchu
Tudor, C. D.
Kříďák
Tudor, C. D.
Jáma
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Víte li o knize, kterou byste chtěli v Obecní knihovně mít, určitě mi napište,
zavolejte nebo se zastavte.
V letošním roce nám Obecní zastupitelstvo schválilo jednou tolik financí než loni,
takže vám přání mohou být splněna.
Ing. Eva Prudilová, knihovnice, mobil: 603 883 071
e-mail: knihovnajistebník@seznam.cz

CENÍK
A. REGISTRACE
rodinná registrace - za zvýhodněný poplatek
50,- Kč.
Rodinou se rozumí maximálně 6 fyzických osob, přičemž alespoň jedna z nich je starší 18-ti let a jedna z nich mladší 15-ti
let. Poplatek hradí pouze jeden člen, ostatní mají registraci zdarma.
Podmínkou je stejné trvalé bydliště všech členů rodiny.
Pro založení rodinné registrace je třeba určit hlavního člena rodiny staršího 18-ti let a dostavit se osobně do knihovny.
partnerská registrace - poplatek
individuální registrace od 8 do 69 let
děti do 7 let a senioři od 70 let

40,- Kč
30,- Kč
zdarma

Všechny registrace platí 365 dní od data zaplacení registračního poplatku.
Platnost registrace navázaných členů je stejná jako platnost registrace hlavního člena, i když se ostatní členové k registraci připojili až v průběhu její platnosti.
Při nové registraci je nutné předložit OP nebo jiný osobní doklad. Stejné to je i při registraci dětí do 15 let, kdy je nutný
souhlas rodiče, případně osoby za dítě zodpovědné.
B. PŘÍSTUP NA INTERNET
pro registrované čtenáře

zdarma

C. ZTRÁTA A ŠKODY ZPŮSOBENÉ ČTENÁŘEM
kniha
časopis
+ manipulační poplatek
nový čtenářský průkaz při ztrátě

cena knihy
cena časopisu
20,- Kč
5,- Kč

D. SANKČNÍ POPLATKY ZA OPOŽDĚNÉ VRÁCENÍ KNIH
předupomínka po měsíci zápůjčky (e-mail)
1. upomínka po 14 dnech od předupomínky
2. upomínka po dalších 14 dnech
3. upomínka po dalších 14 dnech
4. upomínka po dalších 14 dnech
5. upomínka po dalších 14 dnech

zdarma
5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
30,- Kč
50,- Kč

KNIHOVNÍ ŘÁD
Obecní knihovna Jistebník
1. Obecní knihovna v Jistebníku je veřejnou univerzální
knihovnou zajišťující všem občanům dostupnost informací a přístup ke kulturním hodnotám obsažených ve fondu
knihovny.
2. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo
právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky a následném ověření pravdivosti
v přihlášce uvedených údajů dle předloženého průkazu
totožnosti. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Registrace
je platná po dobu 365 dnů a poté se musí znovu obnovit
zaplacením administrativního poplatku. Pokud si čtenář
registraci neobnoví, bude z evidence vyřazen.

Kultura / info

KNIHOVNICKÉ OKÉNKO

3. Do doby vypořádání všech závazků čtenáře vůči knihov-
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balónek) jedni z favoritů, a to létající loď „MIG 4 – BÖLÖ
HÖVÖ“, ale hned v první zatáčce zvaná „Šikana“ čeká polovinu posádky nedobrovolná koupel ve velmi chladné
vodě. „REKREA“ není schopna zastavit na třech ze čtyř kontrolních stanovišť, tak silný byl proud. Posádka „AROMAJE“
nepřizpůsobila rychlost svého plavidla stavu vody a – havaruje. Pokračuje však dál napůl zničená, bez spoileru
a splachovadel. „DUO JABLEČNÉ“ obveseluje diváky tím,
že kapitán hraje po celou dobu plavby na kytaru a lodník
stále vylévá vodu z potápějícího se korábu. Poslední loď
proplouvá cílem. Nyní čeká na jednotlivé posádky sjezd
splavem: jediná „GERTRUDA“ přežívá tuto závěrečnou
zkoušku.
A je tu vyhlášení výsledků: s divokým proudem Odry se
nejlépe vypořádala zemědělsko-maskovací loď „W-ANI
ZRNO NAZMAR!“ jejíž kapitán byl viděn téměř stále ve
vodě. Diváckou soutěž o nejatraktivnější plavidlo spolu
s uměleckým dojmem vyhrály upravená plovoucí skříň
„GERTRUDA“ a již zmíněná létající loď „MIG 4 – BÖLÖ
HÖVÖ“.
Přesto, že se letos konal teprve 1. ročník tohoto závodu,
překvapil značný zájem účastníků a také diváků.

4. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich
služeb. Půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři. V knihovně je dostatek míst k sedění, a proto je její prostory možno využít
jako studovnu nebo čítárnu. Čtenář je povinen seznámit
se s knihovním řádem, který je veřejně přístupný v knihovně nebo na stránkách obce. Písemnou přihláškou a svým
podpisem se zavazuje, že přistupuje na podmínky,
za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů.
5. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz.
Čtenář je povinen ohlásit změnu osobních údajů, ztrátu
čtenářského průkazu i ztrátu nebo poškození půjčeného
dokumentu.
6. Čtenář nesmí vypůjčené dokumenty půjčovat dalším
osobám.

9. Knihovna umožňuje uživatelům vstup na internet do
bezplatně přístupných bází.

7. Výpůjční lhůta je 1 měsíc. Je možné si vypůjčenou knihu
při návštěvě knihovny dvakrát prodloužit.

10. Provozní doba: pondělí, čtvrtek: 16 – 19 hod. mimo
svátků a dnů pracovního klidu.

8. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihu v takovém
stavu v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout
a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost
za závady zjištěné později.

11. Knihovní řád nabývá platnost dne 10. 2. 2020
Mgr. Šárka Storzerová, v. r., starostka obce
Ing. Eva Prudilová, v. r., knihovnice

OKÉNKO DO HISTORIE

Kultura / info Kultura / info

Okénko do historie – aneb co Jistebník prožíval v roce…
Přináším k přečtení další střípky, ze kterých se skládá mozaika historie naší vesnice. A ať se zde v Jistebníku někdo
narodil nebo si zde našel svého životního partnera, či se
mu líbila okolní příroda a přitom dobrá dostupnost do
města a do Jistebníku se přistěhoval, pro ty, kteří zde bydlí
několik desetiletí nebo jen pár let, měsíců, dní…pro každého jsou minipříběhy, které se uchovaly díky zápisům kronikářů a které se odehrávaly na tomto místě…
Jejich domov je i naším domovem…
Rok 1986
Příroda:
U nás v obci bylo toho 20. ledna od rána po celý den +5°C.
Střídavě oblačno a jasno se slunečným svitem. Byl bouřlivý jihozápadní vítr, který přímo v obci a v bezprostředním
okolí škody nezpůsobil, ale sníh opět zcela zmizel.
Nepříznivě je postižena jen vrbová alej podél silnice mezi
rybníky do Košatky, kde vichřicí padlo za oběť opět několik dalších velkých stromů. V tuto dobu je zjevné, že vrbová
alej začíná pomalu, ale jistě „odcházet“. V poslední době
každý silnější vítr vyvrací nebo láme stromy, takže současný pohled na vrbovou alej, dosud vlastně chloubou
Jistebníku, kterou každý cizí návštěvník obdivuje, začíná
být spíše už smutný.
Současný věk aleje je zhruba 30 let, byla vysazována
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okolo roku 1954, tehdy byly u kůlů přivázány tenké vrbové proutky, dnes jsou to mohutné silné stromy s obrovskými korunami. Jenže z nejednoho z nich už ční k obloze
jen kmen, jiné jsou několikrát rozlomené nebo už i zcela
suché, nejedna mohutná vrba leží téměř vodorovně svými
velkými a silnými větvemi ve vodě rybníku Bezruč nebo
Křivého. A tak postupně odchází jedna vrba po druhé…
Rok 1986
Vodní hrátky
ZO SSM uspořádala netradiční akci „Vodní hrátky aneb
sjíždění Odry na netradičních plavidlech“. Mohly se jich
zúčastnit minimálně dvoučlenné posádky na osobně
a vlastnoručně upraveném plavidle. Vlivem vytrvalých
a vydatných dešťů bylo vody v Odře nad normál a silný
vodní proud značně ztěžoval posádkám ovladatelnost jejich plavidel. A tak teplotu (či lépe chlad) vody okusili chtě
nechtě všichni řekoplavci.
A tak v sobotním slunečném ránu 23. srpna se na startu
prezentuje sedm podivných lodí, mohlo jich být i osm, ale
osmá loď nevydržela den předtím zatěžkávací zkoušku
a rozpadla se.
A je odstartováno! Jako první vyráží na dvoukilometrovou
trať (na níž se plní všelijaké disciplíny, jako například lyžování na suchu, plavba proti proudu za zpěvu písniček o
vodě zpívaných osádkou, vylévání vody či střelba na visící

Rok 1987
Národní směna:
Ve všech městech a obcích okresu Nový Jičín se uskutečňuje dne 3. října celookresní národní směna pro akci „Z“

a splnění závazku na rok 1987. V naší obci se toho dne
pracuje od 8 do 13 hodin, a to hlavně na stavbě domu
služeb, ale také na jiných místech při úpravě veřejných
prostranství apod. Této pracovní národní směny se u nás
zúčastnilo na 120 občanů.
Rok 1987
1. jistebnická DRAKIÁDA
Zrodila se v Jistebníku nová věc, která by měla vytvořit
i novou tradici: DRAKIÁDA. Stalo se tak ve středu 14. října
z iniciativy školské a kulturní komise MNV a za součinnosti
Pionýrské skupiny při základní škole.
Toho dne odpoledne se sešlo za pěkného příjemného počasí na louce mezi Mlýnskou cestou a poštou na 80 zdejších dětí, které přišly s 21 draky. A bylo nač se dívat!
Draci byli velcí i malí, krásní i méně krásní, létali dobře
i méně dobře, takže bylo i v čem závodit… A tak největšího draka přinesl Michal Křepelka a titul nejmenšího měl
Hynek Hlavatý. Nejkrásněji malovaný drak patřil Jarce
Farkové a Nikolce Lubojacké. Avšak draci museli především létat a nejvýše létajícího draka měl M. Zajonc!
Byli vítězové, ale nebyli poražených – všichni si odnášeli
větší či menší věcné i sladké odměny. Bylo to pěkné malé
odpoledne s velkou radostí dětí, které se už těší na příští
drakiádu.
Miroslava Zdražilová, kronikářka obce

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA / 17. ROČNÍK
V roce 2002 oslovil Ústav pro národní kulturu krajské
odbory kultury, aby v zájmu péče o národní kulturu byl
vyzvednut odkaz kulturních osobností, které jsou svým
významem nadregionální, národní. Zároveň bylo vysloveno přání, aby byly podpořeny umělecké obory
s těmito osobnostmi spojené. V našem regionu se zapsal jako významná osobnost národní umělec profesor
PhDr. František Lýsek, Dr.Sc. – učitel, sbormistr, metodik hudební výchovy, sběratel lašských lidových písní.
Realizací této myšlenky se nejdříve zabývalo Zastupitelstvo
městského obvodu Proskovice a úzká skupina kulturních
pracovníků regionu. Zastupitelstvo rozhodlo umístit na
budovu proskovické základní školy pamětní desku,
kterou zhotovil akad. sochař Miroslav Rybička. Tehdy
vznikl za účasti starostů a kulturních komisí uvedených
obcí návrh uspořádat festival, na němž se budou prezentovat současné dětské i dospělé pěvecké sbory a národopisné soubory regionu, a to v Proskovicích – rodišti
Fr. Lýska , v Jistebníku – v obci Jistebnických zpěváčků
a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí -sídlu SLPT Ondřejnica, který zpracovává Lýskem sesbírané lašské lidové písně.
1. ročník FPFL proběhl v roce 2004. Z podnětu festivalu
vzniklo pak unikátní sousoší Jistebnických zpěváčků na
paměť dětí, jako připomínka jejich mimořádného vkladu životu a hudbě. Jeho autorem je opět akad. sochař
Miroslav Rybička.
Festival Poodří Františka Lýska se hlásí k osobnosti sbormistra
Františka Lýska, který navždy změnil tvářnost dětského
sborového zpěvu tím, že vyvedl děti na koncertní pódia
doma i v zahraničí, získal pro ně skladby významných
skladatelů a zahájil tak cestu za uměleckými parametry
dětského sborového zpěvu. Rozhlasovými relacemi s nácvikem sborových skladeb inspiroval v minulém století

učitele k zakládání školních pěveckých sborů. V aktivním
zpěvu a ve školních sborech spatřoval základ rozvoje hudebnosti národa, jeho národní identity a estetické kultivace. Byl v neustálém kontaktu s dětmi a mládeží, jeho odborné studie vysoce oceňují hudební činnosti pro rozvoj
časově prostorového chápání, muzikality a všeobecné
inteligence. Lýskovu pracovitost dokládá rámcová statistika, v níž se uvádí přes 1400 veřejných rozhlasových
a televizních relací, 4 samostatné filmy ,18 gramofonových
desek se skladbami 40 autorů ,50 vlastních úprav lidových
písní. Lýskovy sbory provedly přes 1200 skladeb různých
stylových období, z toho 400 rukopisů. Tohoto zaměření je
i 100 příspěvků ve sbornících a 20 knižně vydaných titulů. Všechny uvedené prezentace nejsou schopny zachytit lidský profil profesora Lýska, např. permanentní úsilí
o uměleckou interpretaci sborové literarury, obhajobu
vlastních ověřených metod práce s dětskými zpěváky
a také vytrvalý boj o předmět hudební výchova v základním školství i ve vysokoškolském studiu
(Citováno z odborného pojednání
Prof. PhDr. Aleny Burešové, CSc.)
Sborový zpěv má v našem kraji velkou tradici.
V Moravskoslezském kraji pracuje 70 registrovaných
pěveckých sborů – ženských, mužských, smíšených.
Dětských pěveckých sborů je téměř dvojnásobek. Jejich
úroveň je různá, záleží samozřejmě na podmínkách každého z nich. V okresech Ostrava, Frýdek Místek, Nový
Jičín je dětský sborový zpěv pěstován hlavně na úrovni
základních a středních škol, v základních uměleckých
školách a v poslední době v nově vznikajících sborových
studiích. Všechny mají odborné vedení – vysokoškolsky
vzdělané pedagogy v oboru hudební výchova nebo
sbormistrovství.
Marie Matějová, předsedkyně FPFL
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ně bude čtenář v evidenci ponechán a to i v případě, kdy
nebude mít registraci obnovenou zaplacením registračního poplatku. K vyřazení nedojde v případě, že čtenář
uhradí registrační poplatek při příští návštěvě knihovny,
nejpozději však do 84 dnů od ukončení doby registrace.
Registrace je zpoplatněna dle Ceníku.

PREZENTACE SPOLKŮ
dne

Z pověření zastupitelů obce Jistebník svolala paní starostka Mgr. Šárka Storzerová na 13. 1. 2020 pracovní schůzku
v přísálí KD. Téma schůzky bylo představení činnosti jednotlivých spolků, jejich financování - získávání finančních
prostředků, sponzorů, plán činnosti.
Z dvanácti spolků se schůzky účastnilo celkem devět.
Všichni přítomni měli možnost si vyslechnout, či zhlédnout připravené prezentace, jednotlivých spolků. Mnozí
se mohli inspirovat zkušenostmi a poznatky jiných.
Vyslechli si názory o možnostech financování spolků
nejen ze strany obce.

28. 3. 2020

napochoduje do naší obce
pěší jednotka Guardians
s polním dělostřelectvem
spolu s hulánským plukem č.1
von Merveldt .

Na návsi před Obecní restaurací
vzdá v

17,00 hod. salvami

Stejně jako v jiných činnostech - spolek, který o sobě
nedává vědět, hlavně o svých aktivitách, jakoby nebyl.

poctu svému vojákovi,
jež se dožil ve zdraví 50ti let.

Máte-li zájem se přenést do období
bitvy o Slezsko,
jste zváni ke zhlédnutí dobových
uniforem a zbraní.

GALERIJNÍ ULICE, UMĚLECKÝ SPOLEK / PŘIPRAVUJEME

Kultura / info
Spolková
činnost

KOZÍ
DEN
25. 4.
2020

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

od

14
Galerijní ulice.
hodin

v prostorách

Návštěvníci budou mít možnost
zhlédnout kozy v těch nejrůznějších podobách,
ochutnat a zakoupit kozí výrobky,
vidět a ucítit kozí dech...,
žízen uhasí Velkopopovický kozel.
Soutěže pro děti, zábava pro všechny.
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Máme jedinečnou možnost využít „Jistebnického zpravodaje“, který se dostává i na vybraná infocentra v okolí,
na nichž je okamžitě rozebrán.
Jan Lipina, předseda kulturní komise

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH BILANCUJE
Dechový orchestr mladých bilancuje a zve na koncerty
v letošním roce.
Loňský rok byl pro Dechový orchestr mladých Jistebník
velmi bohatý, ale také složitý. Začátek roku poznamenala nejen tradiční plesová sezóna, ale i částečná rekonstrukce sálu v Kulturním domě. Nebyl prostor na
zkoušení a dokonce došlo i ke zrušení Jarního koncertu.
Přes všechny komplikace se však muzikantům i dirigentům podařilo repertoár na sezónu připravit a odehrát
ji se ctí. Kromě vystoupení v cizině, kdy jistebnický orchestr absolvoval koncerty na festivalech v Polsku, Francii
a Severní Makedonii, se samozřejmě ukázal posluchačům
v Jistebníku a také v nejbližším okolí. Koncertoval na Dni
obce v Bravanticích, Dnech města v Brušperku a na jistebnické Obecní slavnosti. Zajímavou zkušeností byla účast
na Hradním hodokvase na Slezskoostravském hradě a sezónu uzavřel tradiční Svatomartinský koncert, který opět
zaplnil sál jistebnického Kulturního domu do posledního
místa. Sluší se poděkovat všem posluchačům, příznivcům a podporovatelům, kteří s naším orchestrem loňský
rok prožívali. Moc si toho vážíme a věříme, že je nezklameme ani letos. Přinášíme tedy krátký přehled již potvrzených akcí a vystoupení, která nás v roce 2020 čekají.
Už v únoru jsme se zúčastnili festivalu ve francouzském
městečku Albi. Intenzivní příprava repertoáru nás čeká na
jarním soustředění, které již podruhé absolvujeme v rekreačním areálu Setina na konci března.
Po roční odmlce bychom nejen Jistebničany rádi pozvali
na Jarní koncert, který proběhne 26. dubna v Kulturním
domě v Jistebníku. První červnový víkend strávíme na
severu Německa ve městě Malente, kde jsme už v minulosti měli možnost na tamějším festivalu vystupovat. Před
prázdninami pak ještě stihneme odehrát koncert 13. června na jistebnickém hřišti při příležitosti konání Obecní
slavnosti.
Na konci srpna potrénujeme na letním soustředění v autokempu v Jerlochovicích, abychom byli dobře připraveni na vystoupení 19. září v nedalekém
Štramberku, a především na pravidelný vrchol se-

Hodokvas na Slezskoostravském hradě

Průvod ve městě Ohrid, Severní Makedonie
zóny, tedy Svatomartinský koncert, na který se můžete těšit 21. listopadu v Kulturním domě v Jistebníku.
Srdečně na výše uvedené koncerty zveme a ještě jednou
děkujeme za přízeň a podporu.
Jakub Otto, DOM Jistebník
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Spolková činnost

Vážení spoluobčané,
z rozkazu Marie Terezie arcivévodkyně rakouské,
královny uherské a české
a Leopolda II. Císaře Svaté říše římské, krále českého,
uherského a chorvatského, arcivévody
rakouského, velkovévody toskánského

P I NG
PONG

PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ 18:00 – 19:30
ČTVRTEK: 16:30 – 18:00
TĚLOCVIČNA ZŠ JISTEBNÍK

JISTEBNICKÉ JUDO NA JUDOSHOW 2020
Jistebnické judo na JUDOSHOW 2020
Skupina jistebnických judistů, působící od září roku 2019
pod křídly 1. Judo clubu Baník Ostrava každý pátek na
ZŠ Jistebník, byla ve čtvrtek 6. 2. součástí programu
Judoshow 2020 v ostravském K-Triu. Děti předvedly ve
své ukázce nabyté dovednosti – gymnastickou průpravu, dobře zvládnuté pády a základy technik juda. Mladé
naděje měly možnost vyslechnout si zkušenosti a získat i
nějaký ten autogram od Vicemistra Evropy v judu do 23
let Davida Klammerta, v současné době nejspíše druhého
nejúspěšnějšího českého judisty.
Judo je japonské bojové umění, ale také olympijský sport,
který nabízí kvalitní obecnou pohybovou průpravu,

prvky sebeobrany a důraz na disciplínu jedince.
Jde o komplexní systém, dostupný všem žákům i na ZŠ
v Jistebníku. Některým Jistebničanům se judo dokonce
zalíbilo natolik, že již několik měsíců navštěvují středisko
klubu v Ostravě – Porubě, kde se připravují v profesionálních podmínkách. V minulém roce se Viktor Bauko vyšplhal v celoročním žebříčku účastníků ostravských turnajů
pro začátečníky na celkovém 3. místě a je tedy prozatím
nejvýraznějším z 25 jistebnických judistů.
Věříme, že do budoucna nebude jediným úspěšným sportovcem v tomto, v naší obci netradičním, sportovním
odvětví.
Matyáš Otto

Zleva: Matyáš Otto, David Klammert, Marcel Frenštátský (trenér D. Klammerta)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: ČTVRTEK 19. 3. 2020
STARTOVNÉ: 200,- KČ
BLIŽŠÍ INFO: FACEBOOK JISTEBNÍK V POHYBU z.s.
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KDY: SOBOTA 21. 3. 2020
KDE: SC FAJNE Ostrava – Poruba
V KOLIK: 12:30 – 17:00
KATEGORIE: ŽENY A MUŽI
ÚČASTNÍCI: JISTEBNIČANKY, JISTEBNIČANÉ,
JEJICH PŘÁTELÉ A ZNÁMÍ
PŘIHLÁŠKY: martin.otto@seznam.cz

HC JISTEBNÍK CARPS
HC Jistebník Carps je český klub ledního hokeje působící
především v Amatérské hokejové lize Studénka.
Založen byl 31. srpna 2010 s odkazem na zrušený oddíl
ledního hokeje v Jistebníku z počátku 90. let. Po zrušení
původního oddílu a několikaleté pauze vznikl hokejový oddíl TESO Jistebník, který byl tvořen původními odchovanci a pracovníky firmy TESO Jistebník – tento oddíl
však ligovou soutěž nikdy nehrál. Sehrával pouze přátelská utkání a zúčastnil se několika mezistátních zápasů na
Slovensku a také v Česku s týmem Bernolákovo, což se
později stalo tradicí. Je třeba dodat, že tento oddíl by nikdy nevznikl bez finančního přispění hráčů a firmy TESO
vlastněnou panem Ing. Jaroslavem Vavrečkou. Zapojení

nových mladých hráčů přišlo později, a to různými způsoby. Někteří se zapojili do tréninku a také zápasů týmu
TESO, nebo se zúčastňovali v pronájmech ledových
ploch v Kravařích. Velký dík patří pánům Josefu Ryplovi
a Jaroslavu Filipcovi, jelikož bez nich by jistebnický hokej
již dále neexistoval. Po uplynuti několika let vznikl po domluvě pár mladých hráčů Hokejový Club Jistebník Carps,
který byl v první sezoně doplněn o jistebnické hráče působící v jiných ligových soutěžích. Tento oddíl zahájil svou
první amatérskou ligovou soutěž v BAHL (Bohumínská
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JISTEBNICKÝ
TURNAJ AMATÉRŮ
V BADMINTONU
JEDNOTLIVCŮ

oddílu. Jelikož se minulý ročník neodehrál a nebylo na poslední chvíli jasné, zda se liga rozběhne, mnoho tradičních
týmů se přihlásilo do jiných ligových soutěží. Proto tento
ročník vznikla soutěž tvořená 8 účastníky, a to týmy s rozdílnou kvalitou. Jistebnický oddíl opustilo několik hráčů,
ale také přibyly výrazné posily. V polovině odehrané soutěže se pohybujeme na středu tabulky, a jakkoli jsou první
tři týmy soutěže kvalitnější než náš oddíl, podařilo se nám
je již porazit. Věříme, že tento ročník se nám podaří udržet
střed tabulky.

Základní informace:
Vznik:
Počet členů:
Stadion:
Úspěchy a reprezentace:
Největší úspěchy:

31. srpna 2010
44
Zimní stadión Studénka
1. místo Bohumínské amatérské hokejové ligy (r. 2010)
4. místo Mezinárodní amatérsky hokejový turnaj „Hockeygames“ Hodonín (2014)

Reprezentace – sportovní
Pravidelný účastník Amatérské hokejové ligy ve Studénce (od r. 2011 – současnost)
Pravidelný účastník Mezinárodního amatérského hokejového turnaje „Hockeygames“ (od r.2011 – současnost)
Účast na fotbalových turnajích v minikopané (Pohár Starosty obce Jistebník)
Účast na fotbalových turnajích hokejových klubů Bohumínské amatérské hokejové ligy
Účast na turnaji „Rybníkový hokej“ pořádaným ČSLH

SPORT

amatérská hokejová liga) a hned v prvním ročníku přišel úspěch – Jistebničané soutěž s přehledem vyhráli.
Následující sezonu se oddíl přesunul do AHL Studénka
(Amatérská hokejová liga Studénka), kde nastupují proti daleko kvalitnějším soupeřům než v BAHL. V této lize
oddíl působí po dobu 9 let a převážně se pohybuje ve
středu ligové soutěže. Na okraj je třeba dodat, že sezóna
2018/2019 nebyla odehrána z důvodu rekonstrukce hokejového stadiónu ve Studénce.
Letošní ročník 2019/2020 začal velkými změnami jak
v soutěžním systému ligy, tak v organizaci hokejového

Reprezentace – kulturní
Účastník obecních kulturních akci v obci Jistebník – Stánek s různými hrami pro děti.
Účast a pomoc při akcích konaných ZŠ TGM Jistebník (např. Branný den)
Cíle:
Zachování hokeje v obci.
Pokračování ve spolupráci s obcí při konání společenských akcí.
Zapojení nových mladých členů do spolku.
Vzorná reprezentace hokeje a obce v nadcházejících akcích nebo událostech.
Jak jste si již určitě všimli, tento rok oslavíme desáté výročí založení klubu. Chtěli bychom tímto poděkovat všem naším
fanouškům, sponzorům, lidem, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadili o fungování oddílu, ale také i hráčům za vzornou
reprezentaci během uplynulých 10 let.

Zapojení nových mladých členů je možno pouze po domluvě na e-mailové adrese:
tomasalbos@seznam.cz
K přijetí nových hráčů je potřeba mít kompletní hokejovou výstroj!!!
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Vánoční bruslení pro veřejnost
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Kde nás najdete:
Facebook: www.facebook.com/hcjistebnikcarps / Instagram: @hcjistebnikcarps

Obecní slavnost
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NABÍZÍ STAVEBNÍ
S
PRÁCE
C I PŘÍMÝ PRODEJ
O
J ZBOŽÍ
O

Tel. 739 631 259
Obklady a dlažby z keramiky i kamene Imitace kamenných
obkladů Koupelny a koupelnové vybavení Vestavěné
kuchyně vč. spotřebičů Rekonstrukce interiérů a exteriérů
Zámkové a velkoformátové dlažby Kamínkové koberce
Plovoucí podlahy a lina Fasády, ploty a jiné

Jistebník 269 , Jistebník. ( u nádraží )

NABÍZÍME
NA
A
KAMENICKÉ PRÁCE

Mobil: 732 345 703,

Pomníky a jejich opravy
Sekání a opravy nápisů
Náhrobní doplňky

e-mail: pavel.krupa@volny.cz

www.swoize-doprava.cz

Telefonické objednávky:

tel. 603 362 940

Doprava veškerých sypkých materiálů , uhlí,

Konzultace a příjem objednávek na hřbitově:

štěrk, dřevo , odvoz suťě, nakládka a vykládka

www.kamenstav.cz
Bravantice 78

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

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

hydraulickou rukou palety , vaky a jiné

tel. 604 591 771
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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…

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,
kupní
smlouvy
tel: 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

Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí
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Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí

IZOLATÉRSTVÍ

Vklady do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
 podání vkladu na katastr nemovitostí

VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB

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

Ing. Jaroslav Horník
Ing. Jaroslav
Horník
soudní znalec a autorizovaný
inženýr
soudní znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve
stavebnictví
ve stavebnictví742 82 Jistebník 450
742 82 Jistebník 450tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
tel: 721 913
867
jaroslav.hornik@seznam.cz
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JAN VYMAZAL
• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras
• izolace zelené střechy
• izolace jezírek a bazénů
• izolace spodních staveb

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS

• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

21

+420 775 151 281
strechy-vymazal@seznam.cz
strechy-vymazal.cz

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

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

WWW.TECHNIKAUIVETY.CZ
STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ,SPORTOVNÍ 213
VÁS ZVE DO PRODEJNY ZAHRADNÍ TECHNIKY, KDE VÁM NABÍZÍME:

ZAHRADNÍ TECHNIKU STIGA
TRAKTORY,RIDERY,SEKAČKY,ROBOTICKÉ
SEKAČKY,PILY,KŘOVINOŘEZY,DRTIČE,VERTIKUTÁTORY,
Dále provádíme záruční i pozáruční servis na zahradní techniku
V případě dotazů nás kontaktujte na tel.602174823

VELKÁ JARNÍ AKCE
PŘI KOUPI ROBOTICKÉ SEKAČKY DO KONCE DUBNA VÁM
PROVEDEME MONTÁŽ A INSTALACI ZDARMA
PŘI NÁKUPU ZAHRADNÍ TECHNIKY DO KONCE DUBNA VÁM
POSKYTNEME SLEVU 5%
U NÁS ZAKOUPENÝ TRAKTOR VÁM ZPROVOZNÍME A
PŘIVEZEME NA VAŠÍ ZAHRADU ZDARMA!!!
ZAHÁJILI JSME PRODEJ PŘÍPRAVKŮ NA HUBENÍ KRTKŮ
22
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39° ve stínu

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ TGM JISTEBNÍK
JISTEBNÍK

Bill C.
Davis

Odvolání

OBSAH

alena & jan lipinovi

Vážení rodiče předškoláků,
jelikož se blíží termín zápisu do 1. třídy do Základní školy T. G. Masaryka Jistebník,
zvemeEVás
k zápisu dětí do 1. třídy.
JIST BNÍK
Termín zápisu: 16. dubna 2020 od 14–17 hodin
výstava obrazů aRezervační
fotografií systém bude spuštěn od 16. 3. 2020 na www.zsjistebnik.cz
K zápisu si vezměte s sebou:
· občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení jeho
trvalého pobytu (děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014);
· v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto
rozhodnutí;
· v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně
s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky,
bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2020);
· u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec 2020 je podmínkou přijetí doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení;
· u dítěte, které dovrší 6 let v období leden – červen 2021 je podmínkou přijetí vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka školy

Obec informuje
Slovo starostky obce
Den učitelů
Naši jubilanti
Mobilní tísňová péče

1
2
3

MŠ, ZŠ TGM
Zápis do mateřské školy
Lyžařský výcvikový zájezd
Divadelní představení

5

Projekty 2019 / 2020
Enviromentální výchova

7

6

Kultura / info
Knihovnické okénko
Ceník

Vážení přátelé umění,
srdečně Vás zveme na zahájení výstavy:

39°ve stínu - avignon
v středu 15. dubna 2020
v Galerii u foťáka od 17:30 hodin
Výstava potrvá do 7. června 2020
Těšíme se na Vás.
Galerie u foťáka, Jistebník 145,
742 82 Jistebník, tel: +420 602 578 087
březen / duben
www.galerijniulice.cz

8
9

Knihovní řád
Okénko do historie
10
Festival Poodří Františka Lýska / 17. ročník 11

Spolková činnost
Prezentace spolků

12

.
avignon

Dechový orchestr mladých bilancuje
10. ročník Jistebnického VH-půlmaratonu 13
Galerijní ulice, umělecký spolek
14

Sport

Jistebnické judo na Judoshow 2020

15

HC Jistebník CARPS

2020 Inzerce
24

17

Miroslav Táborský
Filip Cíl

18. 4. 2020
KD JISTEBNÍK
hodin

20
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30

JISTEBNÍK
se baví
14. března Dětský maškarní bál / KD
11. dubna

Vycházka s našimi myslivci / v 10.00 hodin

15. dubna Zahájení výstavy „30° ve stínu“ / Galerie u foťáka 17:30
18. dubna M. Táborský - divadelní představení „Odvolání“ / KD
25. dubna Kozí den / Galerijní ulice 14°°
26. dubna Jarní koncert / 15:30 v KD
6. května

Svátek matek / KD

7. června

Soutěž mladých hasičů

13. června

Obecní slavnost / hřiště TJ ISMM Jistebník

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 květen-červen je 19. dubna 2020
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto: J. Lipina, J. Lipina ml., archiv ZŠ TGM

