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Vážení spoluobčané,
máme za sebou vánoční svátky a vítání nového roku, začíná rok 2020.
Jaký bude? To nám teprve čas ukáže a samozřejmě bude taky záležet na nás,
jak se budeme snažit, aby byl co nejlepší.
Chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za spolupráci v loňském roce
popřát Vám především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a pracovních úspěchů.
Vaše Šárka Storzerová

OHLÉDNUTÍ za ukončením roku 2019
29. 11. 2019 jsme se sešli na rozsvěcování vánočního
stromu. V loňském roce přišel jeden ze zastupitelů
p. J. Lipina s nápadem postavit stánky s občerstvením
před kulturní dům. Přes počáteční obavy se našli podnikatelé, kteří uvítali, že mohou své produkty prodávat
venku a ve finále to byl počin, který byl návštěvníky oceněn
jako dobrý nápad.
Pochvalu taky zaslouží manželé Kateřina a Martin Krutilovi,
kteří přišli s myšlenkou na podporu obecní knihovny.
Zakoupením vánoční ozdoby – stromečku, tak mohli
občané přispět finanční částkou na zakoupení knih pro
obecní knihovnu. Celkem se vybralo 2400,-Kč.
Děkuji, že v tak uspěchané době se najdou lidé, kteří
přicházejí s dobročinnými aktivitami, zároveň děkuji i vám,
kteří jste finančně přispěli.
Poděkování patří i dětem z mateřské školky a učitelkám,
které vytvořily krásnou vánoční atmosféru svým vystoupením a Jistebnické 13, která nám zahrála vánoční
melodie.
1. 12. 2019 v neděli jsme v kulturním domě přivítali herce
z Divadla v Řeznické - p. Miroslava Táborského, p. Lucii
Štěpánkovou a p. Kateřinu Táborskou v divadelní hře
Relativita. Autor stavěl svůj příběh na dramatické spekulaci a fiktivním setkání Alberta Einsteina a jeho domnělé
dcery Lieserl. Shlédli jsme skvělou hereckou spolupráci
M. Táborského a L. Štěpánkové, plnou energie, která nás
doslova pohltila.
8. 12. 2019 opět v neděli proběhl v kulturním domě
Adventní benefiční koncert. V podání účinkujících: na
klavír hrála slečna Lucie Langerová, na klarinet slečna
Kateřina Pašková a na violoncello pan Ladislav Mariaš.
Zazněly skladby Ludwiga van Beethovena, Francise
Poulence, Giovanniho Valentiniho a Carlo Alfredo
Piattiniho. Výtěžek ze vstupného a z prodeje občerstvení byl darovací smlouvou věnován Římskokatolické

Obecní úřad
Jistebník
farnosti v Jistebníku na opravu kostela sv. Petra a Pavla.
Částku 14 800,- Kč převzal místní
p. Zdeněk Pluhař.
vefarářspolupráci
Děkuji manželům Jarmile a Ladislavovi Mariašovým za
organizaci a veškerou přípravu
tohoto koncertu.
s kulturní
komisí,
Mgr.si
Šárka
Storzerová,
starostka obce
Vás
dovoluje
pozvat
na OBECNÍ BÁL,
který se bude konat

8. 2. 2020
19.00

od
hodin
v kulturním domě.

Součástí programu bude taneční vystoupení, bohatá tombola.

Rexton

K tanci a poslechu hraje skupina
.
Občerstvení a víno z jižní Moravy zajištěno.

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

Obec informuje
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Zastupitelstvo obce podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje:
zřizovací listinu Mateřské školy Jistebník p. o. s účinností
od 1. 1. 2020;
zřizovací listinu Základní školy T. G. Masaryka Jistebník
p. o. s účinností od 1. 1. 2020;
rozpočet obce Jistebník na rok 2020
příjmy 					
24. 100 tis. Kč
výdaje					36. 300 tis. Kč
vlastní zdroje z předcházejícího období
12. 200 tis. Kč;

na částku 200 tis. Kč z toho 10 tis. Kč na činnost mladých
hasičů;

a) neinvestiční dotaci na provoz ZŠ TGM Jistebník p. o. ve
výši 1 685 tis. Kč na rok 2020 a zároveň schvaluje závazné
ukazatele;

- schvaluje Střednědobý výhled obce Jistebník na rok
2021 – 2025;

b) neinvestiční dotaci na provoz MŠ Jistebník p. o. ve výši
365 tis. Kč na rok 2020 a zároveň schvaluje závazné ukazatele;
c) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ Dechovému
orchestru mladých, a to ve výši 190 tis. Kč na zajištění činnosti, reprezentaci a práci s mládeži DOM Jistebník, včetně
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace;
d) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ malému
dechovému orchestru Jistebnická 13, a to ve výši 30 tis. Kč
na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
e) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ Tělovýchovné
jednotě ISMM Jistebník, a to ve výši 200 tis. Kč na zajištění
činnosti a reprezentaci včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
f ) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ Hokejovému
klubu HC Jistebník, z. s. a to ve výši 25 tis. Kč na zajištění
činnosti a reprezentaci, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;

Obec informuje

g) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ Festivalu
Poodří Františka Lýska, z. s. a to ve výši 35 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
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h) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ Galerijní ulici,
z. s. a to ve výši 60 tis. Kč na zajištění činnosti a reprezentaci, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace;
i) neinvestiční dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2020“ spolku
Jistebník v pohybu, z. s. a to ve výši 20 tis. Kč na zajištění
činnosti a reprezentaci, včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace;
j) na činnost Sboru dobrovolných hasičů byla stanovena

k) finanční dary na rok 2020 těmto spolkům ve výši:
Český myslivecký svaz		
8. 000,-Kč
Český svaz chovatelů		
8. 000,-Kč
Český zahrádkářský svaz		
8. 000,-Kč
Český svaz včelařů		
8. 000,-Kč
Záchranná stanice Bartošovice
3. 000,-Kč
Domov na zámku Kyjovice
5. 000,-Kč

a nebylo uloženo opatření k nápravě;
- Krajský úřad MSK nás informoval o možnosti zapojit se
do projektové aktivity pod názvem Informace jako forma ochrany osob v seniorském věku, jehož aktivita je
zaměřena na zvýšení kvality života seniorů a zvýšení jejich
bezpečnosti. IN. F. Obálka může pomoci v situacích, kdy
je senior sám v domácnosti a nastane situace ohrožení
jeho zdraví či života, kdy zasahují záchranáři a z obálky
získají údaje o jeho nemocech, užívaných lécích a kontaktech na příbuzné. Obálka, která je umístěna v lednici
může pomoci při řešení krizové situace. To, že senior má
obálku je zřejmé z označené samolepky nebo magnetky,
kterou umístí na dveře bytu z vnitřní strany nebo na lednici. Složky záchranného systému budou informovány o
tomto projektu. Obálky jsou připraveny k vyzvednutí na
obecním úřadě;

- byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení na
hasičské zbrojnici v částce 368 687,-Kč;
- na obecním úřadě si můžete vyzvednout přihlášky pro
mobilní rozhlas;
- přišla nám veřejná vyhláška stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích, která stanoví místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích v Jistebníku
určujících zklidnění dopravy-zóny. Značky jsou zadány do
výroby a v průběhu měsíce ledna až února by měly být
nainstalovány dle klimatických podmínek.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

- schvaluje rozpočet příspěvkové organizace ZŠ TGM
Jistebník na rok 2020 a střednědobý výhled
na období 2021-2022;

MRAZY JSOU TADY! Zabezpečme vodoměry před poškozením!

- schvaluje rozpočet příspěvkové organizace MŠ Jistebník
na rok 2020 a střednědobý výhled na období 2021-2022;

Výměna poničeného vodoměru se odběratelů
prodraží. Buďme odpovědní hned od prvních dnů,
kdy dorazily mrazy!

- schvaluje investiční záměry na rok 2020: chodníkové
těleso v nádražní části, výstavbu samostatného oddělení
mateřské školy, restaurování pískovcového kříže, workoutové hřiště, doplnění překážek ve skateparku, opravy
komunikací, opravy osvětlení a rozhlasu, péči o zeleň, rekonstrukci sociálního zařízení a plynové kotelny na hřišti TJ ISMM Jistebník, opravu venkovní omítky na budově
kulturního domu, označení zón – dopravními značkami,
vybudování dětského hřiště v areálu TJ ISMM Jistebník,
osvětlení hřiště u základní školy. Jednotlivé investiční
záměry budou realizovány dle finančních prostředků
obce Jistebník;
- schvaluje cenový výměr č. 1/2020 na pravidelný odvoz,
třídění a zneškodňování odpadů s účinností od 1. 1. 2020;
- schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 334/4, ost.
plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Jistebník do majetku
obce Jistebník;
- schvaluje 10. úpravu rozpočtu obce Jistebník v roce 2019;
- bere na vědomí informace starostky obce:
- v pondělí 16. 12. 2019 proběhl ořez akátů na akátové aleji;
- cena vody je od 1. 1. 2020 stanovena Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi na částku 47, 27 Kč/m3 včetně
15 % DPH ;
- velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínech 16. 5. 2020 a 24. 10. 2020 ;

Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na začátku zimy a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na
to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr,
aby nedošlo k jeho poškození. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhneme nepříjemným
situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také na naši peněženku.
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je dané zařízení
umístěno. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě,
je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního
prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce,
kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou
izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální
izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení
vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy
nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní
instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý
vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem.
Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat
nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné
obalit izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, které
nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem,
kde dojde k nepříjemným situacím. Vodoměr zamrzne,
dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného

prostoru se projeví až poté, kdy mráz povolí,“ říká Bouda.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se
někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou
vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho
vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají
negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK
Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající
ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí
od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času
potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba
o 2 000 korun.
Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná
nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální
krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150
centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních
uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například
přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím
dešťových kanalizací.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, 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

- chtěla bych požádat Vás občany o vyplnění dotazníku
z projektu Obnova a rozvoj života na venkově. Dotazníky
byly doručeny do Vašich schránek, dále jsou k dispozici na
OÚ a v knihovně, popřípadě můžete vyplnit dotazník online na stránkách obce ;

Vážení občané,
dovolte, abych Vás pozvala na dvě přednášky s panem Janem Kašinským:
první přednáška proběhne ve středu 29. 1. 2020 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Jistebníku na téma:
„Jistebnickou přírodou od jara do zimy“ - výběr z fotoarchívu.

- dne 2. 12. 2020 bylo provedeno Krajským úřadem
v Ostravě přezkoumání hospodaření obce za období
leden - říjen 2019. U předloženého vzorku operací a písemností k 31. 10. 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky

Druhá přednáška proběhne ve středu 26. 2. 2020 od 17.00 hodin v Kulturním domě v Jistebníku
„Zemský ráj to na pohled - aneb vše souvisí se vším“ - méně obvyklý pohled na lidské činnosti v krajině
a jejich dopad na přírodu. Odnesete si mnoho podnětů k přemýšlení.
Starostka obce Mgr. Šárka Storzerová

Obec informuje

VYBRALI JSME z 10. zasedání Zastupitelstva obce jistebník, 17. 12. 2019
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POZEMNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, které je jako jediné zdarma, přechází na nový standard D B-T2

- za pravidelný svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů a biologicky rozložitelného odpadu
Zastupitelstvo obce Jistebník usnesením č. 10 ze dne 17. 12. 2019 stanovuje s účinností od 1. 1. 2020 ceník za pravidelný
svoz, třídění a zneškodňování tuhých komunálních odpadů a biologicky rozložitelného odpadu prováděný firmou OZO
Ostrava s.r.o.
Druh		tarif		počet obsluh				roční cena včetně DPH
80 l		P 191		1x měsíčně				800,- Kč
80 l		P 111		1x týdně				2.360,- Kč
80 l		P 101		1x 14 dní				1.390,- Kč
120 l		
P 207		
1 x 14 dní v zimě			
1.060,- Kč
120 l		P 211		1 x týdně				2.870,- Kč
120 l		
P 271		
1 x týdně v zimě			
1.870,- Kč
120 l		
P 201		
1 x 14 dní				
1.695,- Kč
120 l		
P 261		
1 x týdně v zimě/1 x 14 dní v létě
2.380,- Kč
120 l		P 291		1 x měsíčně				1.035,- Kč
1100 l		K 111		1 x týdně				11.180,- Kč
120 l		
240 l		
770 l		
120 l		
240 l		
770 l		

G 201		
G 301		
G 401		
G 281		
G 381		
G 481		

1 x 14 dní				
1 x 14 dní				
1 x 14 dní				
1x14 dní léto, 1x měsíčně v zimě
1x14 dní léto, 1x měsíčně v zimě
1x14 dní léto, 1x měsíčně v zimě

860,- Kč
1.015,- Kč
2.310,- Kč
1.100,- Kč
1.290,- Kč
3.030,- Kč

P, K – směsný komunální odpad
G – biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí apod.)
Odvoz nádoby na BIO je v období
od 1. 4. do 30. 11. léto
od 1.12. do 31. 3. zima
U nádoby 80 l nesmí celková hmotnost nádoby včetně obalu přesáhnout 40 kg.
Do plastových nádob nesmí být vysypávány horké popeloviny.
Tarif P 271 se používá u objektů s vytápěním na tuhá paliva. Nádoba se objednává jako další k celoročnímu odvozu tarifu
P 211 nebo tarifu P 201 u nádob 120 litrů.
Zimní období je od 1. 10. do 30. 4. kalendářního roku.
Letní období je od 1. 5. do 30. 9. kalendářního roku.
Tento cenový výměr nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. Tímto dnem pozbývá platnost cenový výměr č. 1/2019 ze dne
10. 12. 2018.
Termín úhrady za svoz a třídění komunálního odpadu je do 30. 9. 2020.
										
V Jistebníku dne 18. 12. 2019
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

MĚSÍČNÍ ODVOZ POPELNIC OZO v roce 2020

Obec informuje

Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu P 191, tj. nádoba na odpad o objemu 80 l a tarif P 291, tj. nádoba o objemu
120 l, je četnost odvozu 1 x měsíčně (resp. co 4 týdny), zveřejňujeme termíny odvozu v roce 2020:
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leden		

16. 1.		

		

červenec

2. 7. a 30. 7

únor		13. 2.				srpen		27. 8.
březen		12. 3.				září		24. 9.
duben		9. 4.				říjen		22. 10.
květen		7. 5.				listopad

19. 11.

červen		4. 6.				prosinec

17. 12.

Už jste určitě slyšeli o připravovaných změnách v pozemním
televizním vysílání. V souvislosti s plánovaným přechodem
na novou technologickou platformu DVB-T2 vás chceme informovat o aktuálních a chystaných krocích.
Přechod na DVB-T2 je vynucenou změnou, která se týká
60 % domácností v ČR přijímajících televizní vysílání prostřednictvím pozemních digitálních televizních sítí DVB-T.
Důvodem je uvolnění frekvenčního pásma 700 MHz,
na kterém dosud vysílají pozemní televizní vysílače, pro
potřeby mobilních operátorů. Je to společné celosvětové
rozhodnutí více než 190 států, ke kterému se připojila
Pozemní televizní příjem poskytuje širokou programovou
nabídku nejsledovanějších televizních stanic a je jediný
bezplatný. Všechny ostatní způsoby televizního příjmu
(satelitní, kabelové, IPTV) jsou zpoplatněny. Aby nedošlo
k omezení pokrytí nebo snížení počtu vysílaných televizních
programů, je nutné přejít na kmitočtově úspornější druhou
generaci digitálního vysílání - standard DVB-T2. Programy
české televize (ČT) a komerčních stanic je možné v DVB-T2
přijímat již nyní, a to v rámci tzv. přechodových DVB-T2
sítí. Ty pokrývají 99 % obyvatel ČR. Součástí pozemního
vysílání jsou také služby poskytované prostřednictvím
HbbTV - červeného tlačítka, které umožňuje televizním
divákům přístup k moderním televizním službám, jako
například přístup do televizních archivů, videa na přání
nebo odloženého televizního sledování.
Přechod na DVB-T2 se uskuteční v období listopad
2019- červen 2020. Vysílání celoplošných DVB-T sítí bude
v české republice definitivně ukončeno 30. června 2020.
Co je třeba pro to udělat?
1. Pořídit si set top box
-(cena startuje na 550 Kč, i nejlevnější boxy umožňují příjem v HD kvalitě a lze je připojit i nejstarším televizorům)
nebo televizor, které nový signál umí přijmout Podívejte

se, které přijímače již byly na příjem DVB-T2 a kodek
HEVC certifikovány www.dvbt2overeno.cz. V obchodech
poznáte certifikované přijímače podle nálepky DVB-T2
ověřeno.
2. Naladit si DVB-T2 vysílání již dnes.
V přlpadě individuálních antén není obvykle potřeba
činit žádné změny. U společných antén v bytových domech je nutné povolat specializovanou servisní firmu.
Specializovaných servisních firem je omezený počet, doporučujeme proto tento krok učinit co nejdříve. Jejich
seznam také najdete na webu www.dvbt2overeno.cz.
Co nám nový standard DVB-T2 přináší?
Pozemní televizní vysílání “přes anténu” je bezplatné,
nezáleží na počtu ani umístění televizoru. Poplatky za
příjem pozemního televizního vysílání jsou pro vás stále O.
Dostanete téměř veškeré české programy ve vyšší kvalitě,
česká televize vysílá v DVB-T2 v té nejvyšší HD kvalitě,
i řada soukromých TV stanic bude mít možnost vysílat v HD.
Kmitočty pro pozemní televizní vysílání v DVB-T2 jsou
státem garantovány nejméně do roku 2030. Nový vysílací
standard DVB-T2 umožní ještě aktivnější propojení
televizního vysílání s internetem a interaktivní služby
prostřednictvím HbbTV - červeného tlačítka, které je
součástí většiny nových DVB-T2 televizorů. Vysílání DVB-T2
je dostupné v celé ČR.
Pokud budete mít dotazy, obraťte se na naši
zákaznickou linku: +420 800 929 929
(Po-Pa, 8:00-20:00), můžete nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek
www.dvbt2overeno.cz a informace jsou dostupné
také prostřednictvím informačnlho TV kanálu
Nalaďte se na DVB-T2.

CENTRUM ANABELL pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým.
Neziskovou organizaci, která se jako jediný poskytovatel
zabývá sociálními službami pro tuto cílovou skupinu v ČR,
založila před 18 lety PhDr. Ing. Jana Sladká, která se
vedení organizace věnuje dodnes.
Nezisková organizace ročně poskytne pomoc cca
2000 lidem. Práce Centra Anabell má obrovský smysl,
a pro mnoho lidí znamená první kontakt, kde se dozví
o možnostech léčby. Získají především motivaci,
která je nejdůležitější.
Kvalifikovaní odborníci Centra Anabell nabízí mnoho
služeb. Svým klientům se věnují s respektem a nikoho
nesoudí. Každému se věnují individuálně, zachovávají
mlčenlivost a důvěrnost. Centrum Anabell navíc své služby
poskytuje bezplatně.
Poradenství je hlavní službou Centra Anabell. Je určeno pro
každého od dvanácti let. K dispozici jsou klientům sociální
pracovník nebo psycholog a s klienty mohou rozebrat je-

jich trápení. Do poradny klienti nemusejí přicházet sami.
Doprovod klienta může být přítomen u celého sezení, nebo
na něj může počkat v prostorách poradny.
Klienti mohou v Kontaktních centrech Anabell (Praha,
Brno, Ostrava) navštívit mimo odborné sociální poradenství
tváří tvář i další služby, jako jsou například:

Individuální psychoterapie
Nutriční terapie
Internetová poradna
Skupinové programy následné péče
Rodinná terapie
Knihovna Anabell
Peer konzultace

Obec informuje

CENOVÝ VÝMĚR č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019
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CENTRUM ANABELL - kontakty

Důležité kontakty:
Centrum Anabell – Brno
Domluvte si osobní setkání:
Telefonicky na čísle: 724 824 619 (mobil),
542 214 014 (pevná linka)
E-mailem na: recepce.brno@anabell.cz

Centrum Anabell – Praha
Domluvte si osobní setkání nebo Skype poradenství:
Telefonicky na čísle: 775 904 778
E-mailem na: praha@anabell.cz
Centrum Anabell – Ostrava
Domluvte si osobní setkání nebo Skype poradenství:
Telefonicky na čísle: 602 236 457
E-mailem na: ostrava@anabell.cz

23. LISTOPADU 2019 byl pro naši obec významným dnem.

Obec informuje

Na tradičním slavnostním vítání občánků jsme přivítali
nově narozené děti obce Jistebník, které se narodily od
jara do konce října 2019.
Slavnostního vítání nově narozených občánků se zúčastnili pozvaní rodiče se svými dětmi a do svazku obce
Jistebník jsme přivítali: Editu Pohlovou, Maxima Rusnoka,
Jana Papíka, Mikuláše Kuldáska, Annu Ryplovou a Timeu
Bendovou. Slavnostní atmosféru navodily děti z mateřské
školy pod vedením paní učitelky Zlatuše Čiberové, které
předvedly pěkné pásmo písniček a básniček.
Po slavnostním projevu starostky obce Mgr. Šárky
Storzerové rodiče dětí stvrdili svými podpisy do pamětní
knihy obce Jistebník přivítání nových občánků. Děti jako
upomínku na tento slavnostní den obdržely pamětní list,
finanční a věcný dárek. Děti spolu s rodiči a všechny vystupující zachytil na fotografiích pan Jan Lipina. Budou
připomínkou této akce nejen v kronice obce Jistebník, ale
také v rodinných albech zúčastněných.
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Rovněž jsme si 23. listopadu 2019 na tradičním slavnostním setkání jubilantů připomenuli vzácná životní jubilea
našich spoluobčanů, kterých se dožili ve 2. polovině roku
2019.
Slavnostního setkání jubilantů za 2. pololetí roku 2019 se
z pozvaných 38 občanů zúčastnilo 27 jubilantů: Zdenka
Havránková, Mária Křížanová, Věra Mariašová, Anna
Neuvirtová, Antonín Krayzel, Vladimír Štandl, Gabriel
Krajník, Adolf Vlček, Jiří Židek, Vlastislav Babinec, Milan
Prudil, Jan Vlček, Pavel Šturc, František Olbrich, Jiřina
Matějová, Josef Mácha, Věra Dresslerová, Pavel Horňáček,
Karel Ondra, Zdeňka Kelnerová, Mária Kaiserová, Jaroslav
Fárek, Hana Němcová, Radovan Šimčík, Pavla Volná,
Blanka Fuchsová a Jarmila Lubojacká. Pozváni byli naši
spoluobčané, kteří oslavili 85, 80, 75, 70 a 60 let. Někteří
jubilanti se ze zdravotních důvodů omluvili.
O slavnostní ráz akce se zasloužili žáci naší základní školy
pod vedením paní učitelky Mgr. Karoliny Gavendové
a žáci základní umělecké školy pod vedením paní učitelky
Ing. Danuše Němcové. Předvedli krásný kulturní program,
kterým slavnost zahájili. Pak následovalo představení
pozvaných občanů a slavnostní projev starostky obce
Mgr. Šárky Storzerové, ve kterém vyzvedla dosavadní vykonanou práci všech jubilantů, zkušenosti, kterými obohacují spoluobčany i dění v obci, za což jim poděkovala

V měsíci lednu a únoru se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Ilona Nováková
80 let			
Vědunka Pleskotová		
92 let
Petr Sládeček		60 let			Anna Juřinová			75 let
Jaroslav Šajna		60 let			Ludmila Veselá		60 let
						Miroslav Tomášek		60 let
VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

a popřála jubilantům k jejich dožitým výročím hodně
zdraví, štěstí, osobní spokojenosti a elán do dalších let. Po
slavnostním přípitku se jubilanti zapsali do pamětní knihy
obce Jistebník a obdrželi upomínkové dárky. Slavnostní
setkání jubilantů zdokumentoval fotograf pan Jan Lipina
pro kroniku obce a také na památku všem zúčastněným.
Velice nás potěšila hojná účast ze strany pozvaných jubilantů.
Další vítání občánků a slavnostní setkání s jubilanty se
uskuteční v měsíci červnu letošního roku. Občané budou
písemně pozváni.

Upozornění:
Vždy na počátku roku tímto oznamujeme občanům,
že v Jistebnickém zpravodaji zveřejňujeme blahopřání
jubilantům se jmény občanů k jejich životním výročím:
60, 70, 75, 80, 85, 90 a dále každoročně.
Občané, kteří si nepřejí, aby byli mezi jubilanty uváděni,
mohou toto oznámit v předstihu v kanceláři obecního
úřadu osobně nebo telefonicky na tel. č. 556 418 066.
Rádi Vám vyhovíme.

Obec informuje

Telefonicky mohou využít například služby Linky Anabell
na telefonním čísle 774 467 293.

NAŠI JUBILANTI

7

Počet obyvatel k 31. 12. 2019:

				celkem				muži			ženy
				1626				823			803
přihlášeno		59				30			29
odhlášeno		28				9			19
Věkový průměr obyvatel k 31.12. 2018 je 40,776 let.
Přivítali jsme do svazku obce:
					* Filip Nesvadba				* Elizabeth Pietrasová
					* Daniel Žíla				* Jan Papík
					* Eliška Bláhová 				* Mikuláš Kuldásek
					* Victorie Mičulková 			* Timea Bendová
					* Edita Pohlová				* Anna Rypová
					* Vojtěch Burik 				* Izabela Appelová
					* Maxim Rusnok				* Vanessa Pasker
					* Anita Urbancová
Milé děti, přejeme vám šťastný život!
Rozloučili jsme se:
Božena Missigová
Zdeňka Bednářová
Stanislav Nesvadba
Ludmila Ertlová		
Alena Reichelová		
Viktor Novák		
Štěpán Vijačka		
Vlastimil Šugárek		

88 let		
68 let		
69 let		
78 let		
55 let		
79 let 		
74 let		
76 let		

8. ledna
20. ledna
20. ledna
26. ledna
3. února
7. února
28. února
4. března

Anna Davidová		
Jozef Rác		
Ilona Foltová		
Zdeňka Jurníková
Jan Šesták		
Růžena Molková		

92 let		
61 let		
88 let		
88 let		
81 let		
91 let		

25. června
22. srpna
9. října
20. listopadu
29. listopadu
9. prosince

Ráda bych se prostřednictvím tohoto článku podělila o
příjemné adventní dny v naší školičce.
První adventní týden při odpoledním tvoření s rodiči se
nám podařilo namalovat vánoční tričko pro děti. Rodiče se
oddali kreativitě a vytvořili vánoční motivy, na které bylo
radost pohlédnout. Nebylo tedy divu, že při kulturním
vystoupení, na Obecním rozsvícení vánočního stromu,
patřil rodičům a dětem za tato výtvarná díla nejeden obdiv.
Hudebně taneční vystoupení se neslo v duchu Vánoc.
Ve školce jsme vyráběli vánoční ozdoby, strojili stromeček,
zdobili třídu, okna, přivítali Mikuláše, anděla a čerty. Zajeli
do Rožnova na edukační program pro děti „Vánoce na
dědině“. Valašská dědina nás naladila na dobu přicházejících Vánoc. Děti se seznámily s obvyklými zimními pracemi a přípravami v průběhu adventu. Poznali jsme samotné
zvyky, tradice a kouzlo Vánoc v dobách minulých.
Děkuji rodičům, že finančně umožnili svým dětem se této
pěkné akce účastnit. Rovněž děkujeme Mysliveckému
spolku za finanční příspěvek na autobus. Předposlední
týden před vánočními prázdninami jsme si pro rodiče
připravili vánoční besídku s programem a malým
dárečkem. Někteří z nás navštívili vánoční jarmark v ZŠ
a odnesli si pěkné zážitky s vánočními výrobky žáků školy.
V posledním adventním týdnu se uskutečnilo setkání
Dámského klubu 70+ s našimi dětmi. Zpívalo se, tancovalo. Posezení proběhlo v pěkně milé předvánoční atmosféře.
Dovolte mi, abych jménem svým i jménem dětí poděkovala
rodičům naší třídy Rybiček za dobrou spolupráci v uplynulém roce při organizaci akcí, ochotu a vstřícnost spolupracovat a podílet se na dění v MŠ.
Chtěla bych také poděkovat všem rodičům za finanční dar,

„Kdo byl milován, není zapomenut!“

Mateřská škola

OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTNÍMI DNY v Mateřské škole-nádraží

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 V NAŠÍ OBCI

který jste nám poskytli na pořízení hraček pod stromeček.
Velmi si vaší pomoci vážíme. Každý váš dáreček, který jste
nám zakoupili pod stromeček, vykouzlil úsměvy vašich
dětiček. „Ježíškovi děkují děti, rodičům děkují učitelky“
Zlatka Čiberová, učitelka.

DLABÁNÍ DÝNÍ - 22. října
Usnesením Rozhodnutí starostky č. 32 ze dne 17. 12. 2019, byly změny sazby poplatku za pronájem nebytových
prostor pro složky a místní občany a sazby poplatku pro cizí složky, firmy a cizí občany.
Níže uvedené poplatky jsou platné od 1. 1. 2020.
Sazba poplatku pronájmu za 1 den
pro místní složky, místní firmy a místní občany:

Obec informuje

sál KD				2 000,- Kč
přísálí KD 			
1 500,- Kč
vinárna				1 500,- Kč
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Krátkodobý pronájem:
přísálí (smuteční hostiny)		
sál (smuteční hostiny)			
obřadní síň (smuteční obřad)		

500,- Kč
800,- Kč
500,- Kč

Sazba poplatku pronájmu za 1 den
pro cizí složky, cizí firmy a cizí občany:
sál KD				5 000,- Kč
přísálí KD 			
2 000,- Kč
vinárna				3 000,- Kč
Sazby poplatku za zveřejnění jedné relace v MR
činí:
pro místní občany 			
50,- Kč
pro cizí žadatele			
100,- Kč
Sazby poplatku za zveřejnění relace v MR jsou platné
od 1. 1. 2020

Tímto se ruší sazby za pronájem nebytových prostor a poplatky za místní rozhlas ze dne
29. 12. 2010, RO č. 4, platné od 1. 1. 2011.

V Základní škole TGM Jistebník se 22. října konalo již
tradiční dlabání dýní.
Rodiče s dětmi se začali scházet ve třídě ještě před 16:00
hodinou, kdy byl stanoven oficiální začátek. Tato akce je
velice oblíbená a některé minulé ročníky se pracovalo i ve
dvou třídách. Také letos byla hojná účast a stoly byly pro
zájemce přichystány i na široké chodbě před třídou.
Paní učitelka Smolanová rozdávala napečenou buchtu
a ochucený čaj pro děti a kávu pro dospělé.
Děti poté, co se nahoře odkrojila stříška dýně, vydlabávaly

semínka a dužinu. Spolu s rodiči, kteří do dýní různých
barev a tvarů vyřezávali strašidelné oči, nos a ústa,
pracovaly na společném výtvoru. Postupně se tak
z přinesených výpěstků zahrady nebo koupených dýní
stávala halloweenská strašidla, která se zapálenými
svíčkami uvnitř nejprve zdobila školní schodiště a pak
rodiče měli možnost si je odnést a vystavit vydlabané
dýně i u svých domovů.
Miroslava Zdražilová, kronikářka obce

ZŠ TGM

SAZBY ZA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR a poplatky za místni rozhlas - obec Jistebník
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LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD - 1. listopad

ZŠ TGM
10

besedu a přejeme jí, ať se jí v této náročné práci daří i nadále tak dobře, jako doposud.
Žáci 4. třídy a třídní učitelka Mgr. Karolina Gavendová

Gavenda s velkým košem naplněným sladkými muffiny, za
což patří poděkování paním kuchařkám ze základní školy,
které je napekly a postupně přicházející děti s lampióny si
na nich pochutnaly.
V cíli lampiónového průvodu, kterým byl místní kostel
sv. Petra a Pavla, měli všichni možnost, po úvodním
přivítání kastelánkou paní Olgou Staňkovou, zaposlouchat se do melodií písní, které na varhany hrála paní
Mgr. Alena Myšková.
Velkou účast a oblibu této akce potvrzovalo i to, že naši
občané zaplnili všechny lavice. Před odchodem domů
mnozí využili příležitosti, aby zapálili svíčky na hrobech,
chvíli postáli a zavzpomínali na toho, kdo je již opustil…
Miroslava Zdražilová, kronikářka obce

KRONIKÁŘKA Miroslava Zdražilová

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 13. 12. 2019 se na ZŠ TGM konal 1. ročník vánočního
jarmarku.
Po slavnostním zahájení jarmarku paní ředitelkou
Mgr. Dagmar Pavlíčkovou a paní starostkou Mgr. Šárkou
Storzerovou vystoupily děti ZUŠ pod vedením paní
učitelky Ing. Danuše Němcové. Přítomní hosté si mohli
zakoupit výrobky našich žáků nebo svou zručnost vyzkoušet v tvůrčích dílnách či posedět u kávy, punče a řady
slaných a sladkých dobrot, které věnovali někteří rodiče.
Na jarmarku návštěvníky zaujal živý betlém a vystoupení
našich žáků.
Vánoční jarmark je akce náročná. Již několik týdnů předem
se do příprav zapojili všichni žáci školy, pedagogové, ZUŠ,
SRPŠ. Výzdoba školy, vytváření výrobků, nácvik vystoupení
– k tomu je potřeba zanícené tvůrčí pedagogy, kteří pro
dobrou věc nadchli své žáky. Proto jim za úspěšný jarmark
patří velké poděkování. Za výpomoc děkujeme SRPŠ, ZUŠ
i rodičům.

ZŠ TGM

Dne 9. 12. 2019 zavítala mezi žáky čtvrté třídy paní
Miroslava Zdražilová současná kronikářka naší obce.
Paní Zdražilová připravila dětem moc pěkný program.
Dozvěděly se, jak se taková kronika píše, co vše je k tomu
zapotřebí, jak náročná tato práce je. Dětem přinesla
také několik kronik na ukázku. Žáci měli možnost v kronikách listovat, dozvědět se něco z historie naší obce,
měli možnost si prohlédnout kroniky současné i ty z dob
minulých.
Zjistili jsme, že práce kronikáře není vůbec jednoduchá.
Kronikář pracuje celý rok, sbírá potřebné údaje a informace o dění v obci, neměl by na nic zapomenout. Psaní
kroniky má význam nejen dnes, ale hlavně pro budoucí
generace. Je odrazem naší doby pro budoucnost. Její
nenahraditelná hodnota se promítne v době budoucí,
která již nebude mít pamětníka a bude zajímavá hlavně
pro ty, kteří ji z nejrůznějších důvodů otevřou.
Děkujeme paní Zdražilové za tuto pěknou a poučnou

Jednotlivé třídy za své výrobky utržily nemalé finanční
částky. Po dohodě s třídními učitelkami finance použijí na
společnou kulturní akci a část věnují na „Dobrého anděla“.

Dobrý den, vážení spoluobčané, i když mne mnozí znáte,
dovolte, abych se krátce představila. Jmenuji se Miroslava
Zdražilová a 43 let (celý svůj život) bydlím v Jistebníku.
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Krnově
a po maturitě jsem 7 let pracovala jako učitelka v mateřské
škole v Ostravě a pak jsem zůstala v domácnosti jako matka pěstounka. Vše začalo, když jsem se v roce 2000 vdala
za Jiřího a postupně během let se naše rodina rozrostla
o 9 skvělých dětí. Přičemž dvě nejstarší dcery již studují v Ostravě a nejmladšímu synovi jsou necelé 2 roky
a starám se o něj doma. Ostatní děti navštěvují MŠ a ZŠ
v Jistebníku.
V prosinci roku 2013 jsem byla požádána, abych se ujala funkce kronikář obce. I když mám povinností, radostí
i starostí hodně, váhala jsem jen chvíli, protože mám ráda
historii, pátrání v rodokmenech, knihy a kroniky. A tak se
snažím od ledna 2014 zaznamenat pro pozdější generace
vše, co naše obec a lidé v ní zažívají, čeho se účastní…

Je to někdy nelehká práce, časově náročná. Každý rok
vzniká nová kniha o životě naší obce. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří jakkoli spolupracují a pomáhají při získávání materiálů.
Dovoluji si obrátit se na Vás, milí spoluobčané, s prosbou. Kdybyste měli doma staré (nebo i novodobé, pokud
došlo ke změně a máte zachycenou situaci „před“) fotografie (obrazy) různých míst, lidí a domů, které se váží
k Jistebníku nebo jste znali nějaký příběh, či Vás napadne
něco dalšího, co by mělo nebo mohlo být v kronice zaznamenáno, prosím neváhejte a kontaktujte mě.
Jistebník 374, tel. 723 653 318,
e-mail:kronika.mirka@seznam.cz
Děkuji a těším se na spolupráci s Vámi.
Miroslava Zdražilová, kronikářka obce

Kultura / info

Už během měsíce října si děti spolu se svými rodiči chystali, kupovali nebo vyráběli lampión na tradiční podzimní
akci, která se konala tentokrát v pátek 1. listopadu.
Z celé vesnice se sešli malí i velcí před ZŠ T. G. Masaryka
v Jistebníku, kde byl sraz. Děti nadšeně držely své
rozsvícené lampióny a ukazovaly si je navzájem. (Každý
rok ubývá lampiónů, ve kterých hoří svíčka, a jsou nahrazovány mnohem bezpečnějšími žárovičkami na baterie.)
Některé je opatrně držely, protože to pro ně byl nový
zážitek, jiné se světýlkem vesele mávaly a všude vládla dobrá nálada. Přibližně kolem půl šesté paní učitelka Mgr. Karolina Gavendová, která měla pověření vést
průvod, dala pokyn a účastníci se pomalu vydali na cestu.
Byl páteční podvečer, nikdo nepospíchal, lidé si užívali, že
se mohou pozdravit se sousedy a známými kamarády.
Myslím, že nikdo nelitoval, že se rozhodl strávit čas
s rodinou, protože vidět nadšení dětí (a také i dospělých)
při procházení naší jistebnické akátové aleje, která se
díky paní Monice Littnerové, paní učitelce Karolině
Gavendové a jejich pomocníků Matyáše Klepka, Martina
Matuly a Kryštofa Hanáka, změnila na strašidelnou
alej s rozsvícenými balónky vlajícími ve větru, různými
světýlky. K vidění byla provázková pavučina na stromě
a cestu lemovaly také vykrojené dýně připomínající svátek
Halloween a kostřičky různých velikostí.
Díky těmto ochotným lidem, kteří vyzdobili celou alej, má
jistebnický lampiónový průvod úplně jiné, pohádkové
kouzlo. Děti mohly také vidět a ti malí i sbírat svítící tyčinky
ležící na zemi.
Jindy je pro malé děti alej dlouhá, ale při potkávání
dalších a dalších světýlek a ozdob jim cesta uběhla rychle.
Některé větší děti šly ve skupinkách se svými spolužáky
a kamarády.
Díky velké účasti byl průvod problikávajících světýlek
lampiónů dlouhý a bylo na co se dívat!
U zadní branky ke kostelu pak na všechny děti čekal pan

BESEDA S KRONIKÁŘKOU
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Jsou to střípky, ze kterých se skládá historie naší vesnice,
pro někoho dříve narozeného jsou to vzpomínky, pro ty
mladší poodhalení charakteru doby a lidí. Je to příležitost
se zamyslet, poučit se, někdy potlačit slzy, jindy se jen tak
pousmát… Jsou to střípky příběhů z dob nedávných i
těch, jejichž papír časem zežloutl…
V prvním okénku představím tři zápisy, jeden z konce roku
1989 a dva z počátku roku 1990.
„Týden po mikulášském odpoledni ZO SSM uspořádala ve
všech prostorách Kulturního domu Jistebník od 8 do 13 hodin elektroburzu. Předmětem burzy jsou například rádia
a autorádia, magnetofony, kazety, videa a videokazety,
kamery, televizní antény a přijímače, pračky, elektromotory a vše co souvisí s elektro. K dispozici byla také zkušebna
přístrojů, stereovidea, gramofonů ke zkoušení nahrávek.
Tato burza je prvním podnikem svého druhu v Jistebníku
a navštívilo ji 100 prodávajících a 500 kupujících. Už tento
počet hovoří o úspěchu akce. Úspěch burzy vděčí také
dobré propagaci v okresním i v ostravském tisku.“

„Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Jistebníku vyhlašuje už po několik let soutěž „Rozkvetlá
ulice“. Tato soutěž má přimět občany, aby si pro zlepšení
svého životního prostředí a pro chvíle příjemného odpočinku zakládali a udržovali okrasné zahrádky a také jinak
zvelebovali své okolí. Celkový dojem za vzhledu obce však
netvoří jen zahrádky u domků. Je třeba se někdy podívat
i přes plot zahrádky a tam uvidíme, co se nám už tolik líbit
nebude. Cesty špinavé po zimním posypu a znečištěné
od zemědělských strojů, zanesený potok, příkopy zarostlé
loňskou travou – a našlo by se toho ještě dost. Proto i tato
soutěž „Rozkvetlá ulice“ má v nových poměrech u nás, kdy
se chceme vyrovnávat Evropě svůj velký význam.“
„V návaznosti na předcházející burzy uspořádal oddíl kopané TJ spolu se Svazem mladých (nový název dřívějšího
SSM) dne 31. března 1990 autoburzu. Přijelo na ni značné
množství zájemců o prodej i koupi automobilů a jejich
náhradních dílů a měla proto opět velký rozsah.“
Vybrala Miroslava Zdražilová, kronikářka obce

„DŘISTY” / Jaroslav Král - sbírka napsaná podle skutečných příběhů
je sbírka napsaná podle skutečných příběhů a veršovaná v polanském nářečí.
Autorem „Dřistů” je pan Jaroslav Král ze sousední Polanky, učitel v.v., který má velmi blízko k historii, hudbě a psanému
slovu. S jeho svolením jsem si dovolila pár veršů z této dvojdílné sbírky pro vás opsat.

Kultura / info

TŘE MUZYKANTI
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Kaj je Ďělňak, věďa Polančani.		
Ma najvěči sal na tancovani.		
V masopustě dycky o sobotach
po tym salu moc ludi se mota,		

Začalo se trochu rozednivať,
gdosi spoměl aji na hult piva.
„Včilej dostaněš tak staru belu.“
Naraz bližili se ku kostelu...

muzyka jim hrava na tych balach,
všeci se to na mu dušu chvala.		
Byly ale trochu ine zvyky		
v dobach, gdy něbylo eletryky.		

Dobře iděm“, keryśi z nich plance,
už se viděl doma, na Polance,
ale oni byli v Istebniku.
Rozešli se po chviličce křiku.

Od Dělňaka normalně se vině 		
kratka cesta zpatkem ku dědině.
A ta druha, za rohem co vznika,
vedě přes pola, do Istebnika. 		

Alfon, ten měl čuch na hospody
a za chvilku přeměřoval schody
u Matěja, kaj už otvirali,
Alfona tam všeci dobře znali

Muzykanti ež do rana hrali.
To vitě,že cośi vylopali. 		
Vyšli ven, tam sněhu po kolena,
cesta dodom cela zasněžena. 		

a už trubil, žaden by něvěřil.
V tym se ale otevřely dveři
a ti dva co vlivem harafice
zašli kajśi na Josefovice,

Dřistali a cesta ubihala, 		
ale jakśi dluha se jim zdala. 		
Pomaly šli, žaden velky kalup.
„Synci, dy tu neni žadnych chalup!“

byli zpatkem. Všeci tře tu hrali.
Večer potem bezmala chytali
vlak na nočni šichtu do Ostravy.
Vytrvalci. Chlopi bez unavy…

HRANIČKY A MITRENKULA
Od Polanky dosť daleko
stavjali chalupy		
bo něchtěli s tu dědinu
isto žiť do kupy.		

Ale v nědělu se polem
štracha věla ludi
pěšky, sem tam gdośi s kolem
ni že by tu zbludil.

Na same hranici v polu
ty osady byly.		
Meno Hranice se spolu
všecky vyslužily..		

Žadne stopy po chacharach.
Kusek od Mihule
u štreky hned první barak
stare Mitrenkule.

Tym najmenšim potem dali
aji meno male.		
Hraničky pomenovali
co bylo nejdale.		

Možna něbyla tak stara,
ale dluhe roky
vyhlašena je karťara
a tak lude kroky

Byly ež u Istebnika		
na konečku pola.		
Žaden ale něnařikal,
že ho nohy bola.		

zaměřuju kaj se věšči tudyk na Hraničky
v naději, že přidě ščesti.
Plne pokladničky.

Tak daleko od dědiny
stoji paru chalup.
Žadna věž. Žadne hodiny,
žaden velky kalup.			

U KOREJE
Kaj se take meno naraz
vzalo u Polanky? 		
To se děprem něska staram.
Zhaňam stare planky
a tež mrknu do kronyky,
aby pomuh temu.		
Koreu sem našel, diky.
Něnapsali čemu. 		
			
Němělo byť U KOLEJE?
Blizko jezďa vlaky.		
Maly překlep – a už zle je,
z ryb se stanu raky.		
			
			
			

Koho napadlo by ale
ptať se ekonoma?
Ten ma inši věci v pale.
Sedi v kanclu doma.
Naščěsti se rozpomenul je to rokuv paru jak mu jeden traktorysta
pravěl o požaru
tam u teho mista.
Chytlo žito – bylo leto.
Gdo by pamatoval se to.
Korea – takova dalka,
zrovna tam zuřila valka.
A my aspoň vime,čemu že je
ono misto zvane „U KOREJE“.

Připravila paní Anna Juřinová

VÁNOČNÍ VYCHÁZKA
V sobotu 21. 12. 2019 pořádalo zastupitelstvo obce
vánoční vycházku s myslivci. Procházkou provázel znalec
místní přírody p. Jan Kašinský, který příjemně strávený čas
obohatil množstvím poučných a zajímavých informací.
Zpestřením vycházky bylo vypuštění chřástala vodního
do volné přírody viz foto. Kromě toho si účastníci mohli
pohovořit o tom, co je v obci trápí anebo jen tak poklábosit. Sešlo se cca 40 lidí, od dětí až po důchodce a všichni
jistě potvrdí, že se vycházka pomalu stává krásnou tradicí
v předvánočním shonu.
Děkujeme všem zúčastněným a zároveň si Vás dovolujeme
pozvat na jarní akci „Uklidíme Jistebník“, kdy se zájemci
mohou po boku myslivců zapojit do úklidu našeho nejbližšího okolí a věnovat tak alespoň jednou za rok dopoledne místní přírodě.
Mgr. Pavel Storzer, místostarosta obce

Kultura / info

Kultura / okénko do historie

„DŘISTY” / Jaroslav Král - sbírka napsaná podle skutečných příběhů

OKÉNKO DO HISTORIE - aneb co Jistebník prožíval v roce…
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v obci, podílet se na rekonstrukci knihovny společně. Dát síly dohromady, nakoupit co je zapotřebí,
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1. Přijdu nebo zatelefonuji na Obecní úřad a zeptám se, co
je třeba koupit. Po domluvě zajedu do IKEI a koupím sám
danou věc. Věcný dar donesu na Obecní úřad a vyřídím
si darovací smlouvu na nepeněžní dar. (Mohu si tento dar
nechat odepsat z daní.)
Nebo zajdu na Obecní úřad s finanční hotovostí. Paní
úřednice mi vypíše hned darovací smlouvu na peněžní
dar. (Mohu si tento dar nechat odepsat z daní.)
2. Nevím si rady, ale chci pomoci – volám knihovnici
603 883 071 nebo na Obecní úřad a ptám se.
3. Zaměstnanci Obecního úřadu nábytek smontují
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a rozestaví po knihovně. Rovněž přemístí knihy do
nových regálů.
4. Paní knihovnice nechá vyrobit cedulky se jménem
dárce na knihovny.
5. V den kolaudace se všichni dárci sejdou a slavnostně
podepíší cedulky se svou darovanou knihovnou. Cedulky
budou na knihovny připevněny. Slavnostně zahájí provoz
zrekonstruované knihovny.
Věřím, že se v obci najde dostatek nadšenců a dárců,
abychom počátkem února mohli otevřít úplně novou
knihovnu.
Zastupitelé nám pro rok 2020 schválili navýšení částky na

nákup knih o 100%, takže i knižní fond bude rychleji obnovován.
Počátkem roku dojde i ke změně knihovního řádu, kdy
přejdeme na rodinnou registraci, aby na jednu průkazku
nemusela chodit celá rodina, ale každý čtenář mohl mít
svou vlastní.
Děkuji zastupitelstvu obce za schválení navýšení
příspěvku na nákup knih skokově o 100%.
Děkuji zastupitelstvu obce za schválení příspěvku na
rekonstrukci podlah, elektroinstalace a drobných stavebních úprav v knihovně.
Děkuji paní starostce Mgr. Šárce Storzerové za vstřícnost a realizaci návrhů před vlastní rekonstrukcí.
Děkuji všem čtenářům – malým i dospělým, že hledáte
četbu v naší knihovně.

Předem děkuji všem sponzorům – drobným i těm větším,
kteří se budou podílet na změně naší Obecní knihovny.

Věřím, že společnými silami se dílo podaří!

Zároveň si dovoluji popřát nejen čtenářkám a čtenářům
Obecní knihovny, ale všem spoluobčanům po celý rok
2020 pevné zdraví, pevné nervy, klid a pohodu. Mnoho
štěstí a úspěchů nejen v osobním, ale i pracovním životě.
Ing. Eva Prudilová, knihovnice

Info / knihovna

KUP
KNIHOVNU PRO KNIHOVNU - projekt na obnovu Obecní knihovny
Protože si myslím, že každá dobrá věc by měla mít svůj vlastní příběh, napadlo mě a mé přátele

Upozornění
V měsíci lednu je Obecní knihovna zavřena

ADVENT PATŘIL TÓNŮM HUDBY
Druhou adventní neděli (8. prosince 2019) se návštěvníkům
koncertu v Jistebníku představila trojice mladých umělců. A nebyla to ledajaká trojice. Každého z účinkujících
už předem zdobily výrazné úspěchy a vše nasvědčovalo
tomu, že půjde o výjimečný koncert.
A to se taky stalo! Kdo přišel, určitě nelitoval.
Klavíristka Lucie Langerová, klarinetistka Kateřina Pašková
a violoncellista Ladislav Mariaš potvrdili své kvality
a pověst, která je předcházela a v hudbě napříč staletími
mistrně ovládli své nástroje. Nejprve každý individuálně, aby na závěr spojili své síly v Triu B dur Ludwiga van.
Beethovena i v přídavku Michele Manganiho.

Návštěvníci koncertu byli postupně seznámeni s uměleckou činností jednotlivých sólistů, kteří interpretací skladeb
Mistrů, počínaje 17. stoletím až po současnost, přesvědčili
přítomné posluchače nejen o svých nesporných kvalitách,
ale zároveň prokázali, že v jejich případě má české interpretační umění své následovníky a je stále na vysoké úrovni!
Na závěr koncertu, který se nesl zároveň v benefiční
rovině, předala paní starostka Šárka Storzerová výtěžek ze
vstupného a občerstvení, panu faráři Zdeňku Pluhařovi na
opravu kostela sv. Petra a Pavla v Jistebníku.
Petr Bohuš

LOUTKOVÉ DIVADLO
Jsem ráda, že loutkové divadlo opět funguje. Na mou výzvu se přihlásily nové zájemkyně, s kterými jsme nacvičily,
a v březnu loňského roku dětem zahrály, první pohádku
O kohoutkovi a Slepičce. Účast byla opravdu hojná a tak
jsme se s radostí pustily do secvičování dalších pohádek.
Za rok 2019 mohly děti i s rodiči shlédnout pět představení.
Celkem navštívilo divadélko 124 dětí a 88 dospělých.
Průměrná návštěvnost je 42 diváků na představení. To je
opravdu hezký počet. Děkujeme za váš zájem.
Možná vás bude zajímat, kdo za oponou loutky ovládá.

Naše loutkoherecké obsazení je zatím ryze dámské:
Ludmila Ožanová, Nela Ožanová, Hana Begovská, Zlatuše
Čiberová, Anna Ondračková. Chlapecký nebo mužský hlas
nám chybí. Třeba se časem nějaký odvážlivec najde.
Milé děti, milí rodiče, milí spoluobčané. Přeji Vám v novém
roce hlavně zdraví, štěstí, lásku. Přejte jeden druhému
a nebojte se dát i to, co sami potřebujete. Ono se Vám to
vždycky vrátí!
Za loutkoherce Jarmila Mariašová

Kultura / info

Stávající prostory i zařízení knihovny, nacházející se v prvním patře Obecního úřadu, několik
desetiletí neprošly žádnou úpravou ani obnovou. Po dohodě s paní starostkou Mgr. Šárkou
Storzerovou a následným schválením obecním zastupitelstvem je hned na počátku roku 2020 v
knihovně naplánovaná rekonstrukce elektroinstalace a podlah, která bude společně s drobnými
stavebními úpravami hrazena z rozpočtu obce.
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GALERIJNÍ ULICE, umělecký spolek
Když jsme v říjnu 2013 víceméně z recese položili a pokřtili
základní kámen Galerijní ulice, nikoho z nás tehdy nenapadlo, co všechno se na naše aktivity nabalí. Máme za
sebou už kolem 30 výstav a 5 ročníků sympozií, na kterých
ať už malíři nebo sochaři tvořili nová díla, přičemž většina
je inspirována naší obcí. Jistebník se tak dostává na mapu
současného české i slovenského umění.
Vstupujeme do sedmého roku činnosti, od loňského roku
jako zapsaný spolek. V dubnu 2019 jsme pořádali tzv.
Kozí den, který zároveň odstartoval 5. mezinárodní sympozium. Kozí den oslovil širší veřejnost z Jistebníku i mimo
něj a do jeho příprav se zapojili i žáci ZŠ TGM Jistebník pod
vedením Mgr. Karoliny Gavendové. Výtvarníci týden malovali obrazy v KD Jistebník, zároveň byla otevřena doprovodná výstava v klimkovickém kostele. Týden plný
kultury byl zakončen koncertem jazzového zpěváka
Petera Lipy. Jako speciální host navíc vystoupila japonská
zpěvačka Masumi Ormandi.
Mezi další události roku 2019 patřila výstava obrazů
a skleněných plastik ak. soch. Bohumila Eliáše ml. Ve spolupráci s pražskou Galerií La Femme jsme dále pořádali
výstavu s názvem „Hudba v obrazech” vzešlou ze stejnojmenného „XXVI. Domácího úkolu“ této pražské galerie.
Její zadání vyslyšelo celkem 130 výtvarníků z Česka i
Slovenska. Výstava je putovní a mimo Jistebník ji spatřili
lidé v Praze, Bruselu nebo Budapešti.

Výlov Galerijní rybníka (již tradičně 17. 11.) byl obohacen
o odhalení sochy prof. ak. mal. Borise Jirků. S odhalením
pomohla skvadra jistebnických rybářů.
Díky vytvořeným dílům, zdařilé propagaci v médiích nebo
vydávání úspěšného kalendáře se věhlas Galerijní ulice
a Jistebníku dostává do stále širšího povědomí.
Sedmička se většinou považuje za šťastné číslo. Budeme
si přát, ať se sedmý rok naší činnosti setká s úspěchem
a co největším zájmem veřejnosti.
Aktuální informace vyvěšujeme na web galerijniulice.cz.
Chystáme například další ročník Kozího dne, 6. sympo
zium a v úzké součinnosti s obecním úřadem i další divadelní představení s Miroslavem Táborským v hlavní roli
nebo koncert Petera Lipy s jeho hosty. Díky vstřícnému
postoji OÚ se nám daří naše aktivity dále posouvat.
Děkujeme.

Kultura / info
Spolková
činnost

Spolková činnost

Tečku za letními prázdninami jsme udělali na celorepublikovém srazu velocipedistů, kteří se sjeli na Náves
Jistebnických zpěváčků. V říjnu jsme vystavovali díla
vzniklá na 5. mezinárodním sympoziu. Galerijní ulice
(nonstop galerie) prochází postupně obměnou fotografií
vystavených na plotech. Změny doznal i „Galerijní most“,
který byl svépomocí členů opraven a nyní vstup do Ulice
hlídá “Jistebnický Čáp Punčochatý”, společné dílo Aleny
Lipinové a manželů Otiskových. Zábradlí zdobí svěží práce
nové generace výtvarníků z jistebnické ZŠ.
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TJ ISMM JISTEBNÍK, z. s.
Muži „A“

Po podzimní části se tým muži „A“ umístil na 10. místě s bilancí: 4 výher, 2 remíz a 7 proher s celkovým
skórem 25:40. Nejvíce branek vstřelili: Z. Kadlčák a M. Pasker – 4.

Rozpis utkání JARO 2020:
22. 03. 2020
28. 03. 2020
05. 04. 2020
12. 04. 2020
19. 04. 2020
26. 04. 2020
02. 05. 2020

21. 03. 2020
29. 03. 2020
05. 04. 2020
12. 04. 2020
18. 04. 2020
26. 04. 2020
03. 05. 2020

Muži „B“

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30

Staré Město – TJ ISMM Jistebník A
TJ ISMM Jistebník A – Jablunkov
TJ ISMM Jistebník A – Smilovice
TJ ISMM Jistebník A – Libhošť
Stonava – TJ ISMM Jistebník A
TJ ISMM Jistebník A – Lučina
TJ ISMM Jistebník A – Dobrá

Kultura / info
Sport

10. 05. 2020
16. 05. 2020
24. 05. 2020
30. 05. 2020
07. 06. 2020
13. 06. 2020

16:30
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00

TJ ISMM Jistebník B – Pustějov B
Žilina B – TJ ISMM Jistebník B
TJ ISMM Jistebník B – Straník
Nová Horka – TJ ISMM Jistebník B
TJ ISMM Jistebník B – Ženklava
Bílov – TJ ISMM Jistebník B

09. 05. 2020
16:30 Dolní Lutyně – TJ ISMM Jistebník A
17. 05. 2020
17:00 TJ ISMM Jistebník A – Vratimov
23. 05. 2020
17:00 Slavia Orlová – TJ ISMM Jistebník A
31. 05. 2020
17:00 TJ ISMM Jistebník A – Dobratice
06. 06. 2020
15:00 Petřvald n. M. – TJ ISMM Jistebník A
14. 06. 2020
17:00 TJ ISMM Jistebník A
			– Baník Albrechtice

Po podzimní části se tým muži „B“ umístil na 3. místě s bilancí: 8 výher, 1 remíza a 4 proher s celkovým skórem 40:22.
Nejvíce branek vstřelili: T. Wojcik - 9 a P. Pokluda - 6.
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TJ ISMM Jistebník B – Lubojaty
Kujavy – TJ ISMM Jistebník B
TJ ISMM Jistebník B – Vražné
Heřmanice u Oder – TJ ISMM Jistebník B
TJ ISMM Jistebník B – Hl. Životice
Skotnice B – TJ ISMM Jistebník B
Mořkov B – TJ ISMM Jistebník B

Po roční pauze, kdy se nehrálo z důvodu špatného počasí,
se fotbaloví fanoušci opět dočkali prestižního utkání
„O fotbalového krále obce VESNICE – NÁDRAŽÍ“. V předchozích dvou ročnících (2016, 2017) pokaždé vyhrál tým
VESNICE a letos se čekalo, jestli tým VESNICE oslaví vítězný
hattrick nebo se po dlouhé době dočká vítězství tým
NÁDRAŽÍ.
Už na srazu bylo jasné, že tým NÁDRAŽÍ bude mít
našlapaný kádr a bude chtít VESNICI překazit třetí výhru
po sobě. V hojném počtu na obou stranách jsme nastoupili na hřiště a pod vedením delegovaného rozhodčího
z OFS mohl zápas začít.
V prvním poločase se hrál slušný fotbal s šancemi na obou
stranách, ale oba brankáři se činili a za svá záda nepustili
ani jeden míč. Poločas skončil 0:0.
Po změně stran se fanoušci přece jen dočkali i gólů. Po
standartní situaci došlo k nedorozumění hráčů v obraně
týmu z VESNICE, kterého využil Vít Lövý a prostřelil jinak

skvěle chytajícího Honzu Holušu – 1 : 0. Hráči VESNICE se
ale rychle otřepali a o pár minut později bylo vyrovnáno.
Asi rozhodující moment utkání se odehrál v 52 minutě
utkání. Po ostrém faulu Michala Tylečka na Jakuba Malého
faulovaný hráč neudržel nervy, oplácel, uviděl druhou
žlutou kartu, posléze hned červenou kartu a tým z VESNICE
šel do deseti. Ani tato situace VESNICI nepoložila a ze standartní situace z hranice šestnáctky prostřelil vše Martin
Pasker a balón po teči skončil v protipohybu bezmocného
Pavla Myšky – 1 : 1. Tento gól VESNICI nakopl.
I v deseti si ale vytvářela šanci. Převaha jednoho muže
navíc byla znát a občas to před brankou VESNICE hořelo. Ale žádné šance NÁDRAŽÍ neproměnilo a přišel trest.
Z brejku se podruhé v utkání prosadil Martin Pasker a bylo
to 1 : 2. NÁDRAŽÍ se pokoušelo skóre utkání vyrovnat,
ale naráželo na dobře zformovanou obranu VESNICE.
Veškerou snahu na vyrovnání utnul z dalšího brejku Tomáš
Wojcik a zvýšil skóre na 1 : 3 pro VESNICI. Běžela 90 minuta

Sport

Rozpis utkání JARO 2020:

15:00
15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
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a bylo jasné, že ani letos tým z VESNICE neprohraje. Nic
na tom nezměnil ani poslední roh NÁDRAŽÍ, kdy po vynikajícím centru snížil hlavou Jarda Tylšer. To ale bylo vše.
Hned po rozehrání foukl do píšťalky naposledy rozhodčí
a VESNICE se mohla opět radovat z vítězství.

Před početnou kulisou fanoušků mohl potřetí za sebou
zvednout nad hlavou pohár pro vítěze náš lídr a kapitán
týmu Tomáš Novák. Po utkání nám zástupci NÁDRAŽI
předali sud piva, který platí poražené družstvo a mohla
začít tiskovka s následnou after party v Hospůdce na hřišti.

Nástup hráčů před zápasem
Fotbaloví králové obce Jistebník 2019

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI
(hřiště TJ ISMM Jistebník)

přijme na zkrácený úvazek či na stálou brigádu servírku / číšníka.
Pracovní doba 3 dny týdně
(út-čt nebo pá-ne), 17:00-22:00 hod.,
případně dle dohody.
Předpokládaný nástup od února 2020.
Bližší informace na tel. 731443355.

IZOLATÉRSTVÍ

20
12

JAN VYMAZAL

Výkonný výbor TJ ISMM Jistebník Vás srdečně zve
na tradiční Sportovní ples,
který se bude konat 24. 01. 2020 od 19:00 hod.
v prostranství celého kulturního domu v Jistebníku.
K tanci a poslechu bude hrát na sále skupina MARAS
a po půlnoci se ve Vinárně rozjede diskotéka
v režii dýdžejů KV-Production.
Občerstvení zajištěno.
Bohatá tombola (hlavní cena: zájezd pro 2 osoby
na MS v ledním hokeji ve Švýcarsku).

VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras
• izolace zelené střechy
• izolace jezírek a bazénů
• izolace spodních staveb

Příspěvek TJ ISSM Jistebník zpracoval Ing. Jiří Vitoch

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

Kultura / info
Sport

SPORTOVNÍ PLES TJ ISMM JISTEBNÍK
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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
HALL Posting, s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava

soudní znalec a autorizovaný inženýr ve stavebnictví
742 82 Jistebník 450
tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz

Odhady, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí

GEODETICKÉ
PRÁCE

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

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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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

Vytyčování vlastnických hranic
pozemků a novostaveb
Geometrické plány: dělení pozemků,
břemena, zaměřování novostaveb
Měříme i ve Vaší obci

728 886 874
Ing. Lukáš Vrubel

Inzerce

Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
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Obec informuje
Slovo starostky obce
Ohlédnutí za ukončením roku 2019
Vybrali jsme z 10. Zasedání zastupitelstva obce
Mrazy jsou tady
Cenový výměr
Měsíční odvoz popelnic
Pozemní TV
Centrum ANABELL
23. listopad 2019
Naši jubilanti
Malé ohlédnutí za rokem 2019
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MŠ, ZŠ TGM
Ohlédnutí za adventními dny
POKUD CHCETEDlabání
INZEROVAT
dýní
V NAŠEM ZPRAVODAJI..
Lampionový průvud
Vánoční jarmark
-ZAŠLETE VÁŠ INZERÁT
VE FORMÁTU
Beseda s Ikronikářkou
(VARIANTA NA VÝŠKU
VARIANTA NA ŠÍŘKU)

PDF

NA e-mail: hurnikova@jistebnik.cz
Kultura / info
Kronikářka M.VELIKOST
Zdražilová
UVEĎTE POŽADOVANOU
(A4, A5, A6, A7)Okénko do historie
CENÍK INZERCE „Dřisty”
:

Kultura / info
Inzerce

Vánoční vycházka
Kup knihovnu pro knihovnu
Advent patřil tónům hudby
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A4 (210x297 mm)		
A5 (148x210
mm)		
Spolková činnost
A6 (105x148
mm)		
Galerijní
ulice
A7 (74x105 mm)			
Sport
Inzerce/ info

9
10
11

11
12
13
14
15

1.100,- Kč
550,- Kč
300,- Kč 16
150,- Kč
18
21

Obecní úřad
Jistebník
ve spolupráci
s kulturní komisí,
si Vás dovoluje pozvat
na OBECNÍ BÁL,
který se bude konat

8. 2. 2020
19.00

od
hodin
v kulturním domě.

Součástí programu bude taneční vystoupení, bohatá tombola.

Rexton

K tanci a poslechu hraje skupina
.
Občerstvení a víno z jižní Moravy zajištěno.

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

JISTEBNÍK se baví
17. ledna

Muzikantský ples / KD

24. ledna

Ples TJ ISMM / KD

29. ledna

Přednáška „Jistebnickou přírodou“ / KD

30. ledna

Dámský klub 70+ / setkání v Galerii u foťáka v 17.00

8. února

Obecní bál / KD

15. února

Ples Expedita / KD

22. února

Ples SDH / KD

26. února

Přednáška „Zemský ráj to na pohled - aneb vše souvisí se vším“ / KD

10. března Loutkové divadlo „O kohoutkovi a slepičce“/ KD
14. března Dětský maškarní bál / KD
18. dubna M. Táborský - divadelní představení „Odvolání“ / KD
25. dubna Kozí den / Galerijní ulice
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 březen - duben je 19. února 2020
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto: J. Lipina, J. Lipina ml., K. Gavendová, archiv ZŠ TGM

