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V této složité a nepříjemné době všichni děkujeme sestřičkám, lékařům,
případně učitelkám a složkám integrovaného záchranného systému. Určitě zaslouženě.
Já bych ráda upřímně poděkovala také jistebnickým prodavačkám, včetně pracovnice
pošty. Už skoro rok jsou každý den vystaveny riziku nákazy Covidem 19 a přesto jsou
v práci příjemné, ochotné a dovolím si říct, že i přes roušku usměvavé.
Zaslouží si můj a možná nejen můj, obdiv a velké děkuji.
Jana Čopová
Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj březen-duben 2021 je 19. února 2021

OBRAZY
PLASTIKY
SKLO
VÝBĚR
ZE SYMPOZIÍ
2014-2020
LEDEN-BŘEZEN
2021
V GALERII
U FOŤÁKA
Informace o otevírací době
na www.galerijniulice.cz
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VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Máte problém či dotaz k přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021? Nechoďte kvůli tomu na
finanční úřad, raději na své územní pracoviště zavolejte, napište nebo si informace vyhledejte na
webových stránkách. Vyplněná přiznání, prosím,
vkládejte do sběrných boxů.

ním dotazu do sběrného boxu umístěného na každém
územním pracovišti.
Speciální telefonické informační linky, zřízené na
každém územním pracovišti, zajistí všem tazatelům
odpovědi na položené otázky k dani z nemovitých věcí
se znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy občanů a firem budou na zřízených infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně
od 4. ledna 2021.

V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí, často přitom řeší své
problémy s přiznáním osobně na finančním úřadě a jeho
územních pracovištích. Z důvodu zamezení dalšímu šíření onemocnění COVID-19 však nebude v lednu 2021
možné osobní projednání těchto daňových záležitostí
na finančním úřadě ani jeho územních pracovištích (jako
tomu bylo v minulých letech). Občané přesto o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy při vyplnění
přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet telefonicky, e-mailem nebo vhoze-

Finanční úřad proto zveřejňuje čísla speciálních informačních linek, kam mohou občané i firmy volat
od 4. ledna 2021 své dotazy ohledně problematiky daně
z nemovitých věcí takto: v pondělí a ve středu (od 8:00
-16:30 hodin), v úterý a čtvrtek (od 8:00 - 14:30 hodin)
a v pátek (od 8:00 - 13:30 hodin).

ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ FINANČNÍHO ÚŘADU
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ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, Ostrava
podatelna3201@fs.mfcr.cz
596 150 111, 596 150 360

ÚP v Novém Jičíně
podatelna3215@fs.mfcr.cz
556 788 360,556 788 341

ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, Ostrava Hrabůvka
podatelna3202@fs.mfcr.cz
596 705 304

ÚP v Kopřivnici
podatelna3213@fs.mfcr.cz
556 882 360

ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, Ostrava – Poruba
podatelna3203@fs.mfcr.cz
596 905 360, 596 905 322

ÚP ve Frýdku-Místku
podatelna3207@fs.mfcr.cz
558 605 311

ÚP v Opavě
podatelna3216@fs.mfcr.cz
553 681 390, 553 681 391

ÚP v Třinci
podatelna3218@fs.mfcr.cz
558 382 367

ÚP v Hlučíně
podatelna3211@fs.mfcr.cz
595 021 365

ÚP v Karviné
podatelna3212@fs.mfcr.cz
596 304 600, 596 304 111

ÚP v Bruntále
podatelna3205@fs.mfcr.cz
554 792 111

ÚP v Havířově
podatelna3210@fs.mfcr.cz
596 495 111, 596 495 309

ÚP v Krnově
podatelna3214@fs.mfcr.cz
554 695 111

finanční úřad
Na Jízdárně 3162/3, Ostrava
podatelna3200@fs.mfcr.cz
596 651 111
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VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY – 25. ročník
VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY – 25. ročník

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY – 25. ročník
Soutěž proběhne za /takřka/ každého počasí

PROPOZICE

Disciplína

:

terénní lukostřelba

Pořadatel

:

TJ Velká Polom

Sponzor

:

ing. Tomáš Lazecký (www.lukysipy.cz)

Datum

:

5.9.2020 sobota

Čas

:

prezentace 8:00, začátek střelby 8:30 - Horní Lhota, Krásné Pole, Plesná, Čavisov,
Vřesina, Dobroslavice
prezentace 9:30, začátek střelby 10:00 –Klimkovice, Olbramice, Polanka n/O,
Zbyslavice, Jistebník, V. Polom
- prosíme o včasný příchod! Skupiny byly stanoveny dle dojezdové vzdálenosti. V případě
požadavku na výměnu startovní skupiny je potřeba se domluvit přímo.

Místo

:

Rybářská bašta „Pod Majerákem“ – /viz mapka a GPS souřadnice dále/
PROSÍME NEVJÍŽDĚT AUTY AŽ DO PROSTORU U BAŠTY –
Využijte k odstavení aut místní komunikace Na Kopci a Osvoboditelů. Děkujeme

Systém soutěže :

Soutěž proběhne za /takřka/ každého počasí
Nezapomeňte na občanky

Kde se střílí?
Nezapomeňte na občanky
GPS: N 49°51.55892', E 18°5.27220' nebo jinak 49°51'33.535"N, 18°5'16.332"E
Kde se střílí?
GPS: N 49°51.55892',
E 18°5.27220' nebo jinak 49°51'33.535"N, 18°5'16.332"E
https://mapy.cz/zakladni?x=18.0878700&y=49.8591147&z=17&source=coor&id=18.
8787%2C49.85931527777777
https://mapy.cz/zakladni?x=18.0878700&y=49.8591147&z=17&source=coor&id=18.0
8787%2C49.85931527777777

startuje max. 4členné družstvo, započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Lze použít libovolný luk /nemusí být z produkce fy Lazecký-Měch/ splňující tyto
podmínky: luk není kladkový /reflexní provedení je povoleno/, není vybaven mířidly
ani stabilizátory, povolena je základka. Povoleny jsou i vlastní šípy s podmínkou, že
jsou vyrobeny ze dřeva.
Každý účastník si zajistí dostatečný počet šípů pro absolvování celého okruhu.
Doporučujeme min. 5 šípů na každého střelce a vlastní toulec.
Pořadatel zajistí luky k zapůjčení na místě soutěže jen po PŘEDCHOZÍ dohodě – je
potřeba požadavek zaslat nejpozději ve čtvrtek 3.9.2020
Střílí se na 12 stanovištích. Pro zkušební střely budou připraveny 2 klasické
slaměné terčovnice, kde si každý střelec může během prezentace vyzkoušet max.3
nástřely. Tyto nebudou hodnoceny.
1. až 12. stanoviště – 3D figuríny zvěře na vzdálenost 8m – 30m /dle velikosti terče.
Střílí se 3 rány na každém stanovišti bez možnosti nástřelu. Hodnocení je 10 – 8 – 5
body dle zasaženého pole v terči.
Pořadí družstev se vylosuje na začátku série /1 až 6/. V tomto pořadí budou družstva
rozmístěna po okruhu na určená startovací stanoviště a v jednotném čase bude
odstartováno. Každé družstvo bude mít svého rozhodčího.. Pořadí stanovišť je předem
dáno a na trati není dovoleno jejich pořadí měnit a ani předbíhat střelce před
sebou.
Start od 13 let /13. let je nutno dosáhnout v roce 2020/.
Kontakt na ing T. Lazeckého: lazecky@lukysipy.cz, www.lukysipy.cz
mobil: +420 606 710 243

Hodnocení

:

Hodnocení jako soutěž jednotlivců dle propozic VSH
Započítávají se pouze zásahy, které po odstřílení všech pokusů střelce zústanou v terči.
Pokud se šíp zapíchne do terče a při další ráně vypadne, pak rozhodčí hodnotí jako
platný zásah s počtem bodů 5. Pokud zasáhne figurínu ,ale nezapíchne se hodnotí se
jako 0. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí vyšší počet lepších zásahů /tj. počet
desítek, osmiček,...,/ ze všech pokusů. Pokud je i toto kritérium shodné, obsadí střelci
dělené místo s příslušným počtem bodů do hodnocení pořadí jednotlivců.

Občerstvení
Rozhodčí

zajištěno formou samoobsluhy
:

hlavní rozhodčí soutěže je Kamil Drozdek
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Mé vzpomínky

Povídky

Když se v roce 1998 stal manžel starostou
obce, bylo zde funkčních jen několik spolků, a to
chovatelský, zahrádkářský, dobrovolných hasičů
a TJ a pod taktovkou pana Jiřího Halaty DOM
a fungovala obecní knihovna.
A protože nejen prací živ je člověk,
vyvstala potřeba a chuť po kulturním a společenském vyžití občanů. 1. letní slavnost obce
potvrdila vysokou účastí to, že se lidé potřebují
setkávat i bavit. V té době byl KD uzavřen jako
nefunkční a nutnost jej otevřít, zrekonstruovat
a zprovoznit byla prvořadým úkolem. Vzniklo
zázemí, které i vkusnou interiérovou výzdobou
umožnilo vše, k čemu má KD sloužit. Do jeho
otevření proběhlo 1.rozsvěcení vánočního stromu ještě v prostorách OÚ. Velká účast občanů
ukázala, že i toto připomenutí Adventního času
se tímto stalo každoročním a po přesunutí do
nově otevřeného KD byl před tímto zasazen již
provždy náš vánoční strom.
Byla to doba, kdy okolní obce a města
uzavíraly na doporučení vlády mateřské školy
a mnohde i ZŠ. Pod manželovým heslem: „Obec
bez dětí = mrtvá obec“ nedošlo ani k jednomu.
Naopak velmi rychle a s pochopením, ing Ferdián vypracoval projekt a již na podzim roku 1999
byla slavnostně otevřena MŠ s kapacitou pro 40
dětí – to je dvojnásobný počet než bylo dosud
v ZŠ. Dvoustupňová výuka žáků ZŠ zůstala zachovaná a žáci tak nemuseli dojíždět jinam.
Jakmile byl otevřen KD nic nebránilo
zábavě, vypukly plesové sezóny a mnozí občané
započali s nácvikem a předváděním oblíbené
akce „Jistebničané baví Jistebník“, hráli divadlo

se lo loni...
co ve
ne š
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a děti pohádky pod vedením Alenky Myškové.
Byla založena Jistebnická 13, která pod taktovkou p. Ladislava Mariaše baví a reprezentuje
Jistebník dodnes stejně jako DOM, nad kterým
po zesnulém p. Halatovi převzal taktovku pan
Petr Habernal.
Všechny konané akce včetně vítání
občánků, svateb a přivítání se s jubilanty bylo
nutné zaštítit praporem, který dostal znak rybníkářské obce a to kapra. Slavnostní vysvěcení
bylo pod záštitou hasičů vedených p. Romanem
Konečným v Kostele sv. Petra a Pavla učiněno
p. farářem Pilchem. A takto se rozvíjel život obce
plný nových očekávání a radosti ze setkávání
svých se svými.
Pro děti a mládež byla vybudována dvě
dětská hřiště, skatepark a nové školní hřiště
a pro seniory nové podporované bydlení a mnoho dalších potřebných zařízení.
Je však jedna věc, která mne obzvlášť těší.
Při jedné společenské akci jsem pronesla dnes již
památnou větu, a to, že v Jistebníku chybí loutkové divadlo pro děti. Hned další den se ozvala
p. Jaruška Mariašová s tím, že ona se svými
třemi dětmi by se tohoto úkolu ujala. Potřebovali jen prostor, kde by hráli. Posloužil opět koutek
ve funkčním KD. Hrát počali se svým vybavením a nutno podotknout, že nezištně. Pohádky,
kterými začínali, již dnes navštěvují jejich děti.
A opět je sledují zvídavýma dětskýma očima.
A protože právě uplynulo 20 let od 1.vystoupení, chtěla bych touto cestou uzavřít své
vzpomínání a celému loutkovému divadélku
a loutkohercům vedeným p. Jaruškou Mariašovou ze srdce poděkovat a popřát mnoho zdraví
a spokojených diváků.
Milena Voralová

Vidlák
třídí
odpad.
Pokud o nějakém obyvateli vesnice někdo řekne,
že je vidlák, urazí se a bude nesmírně pohoršen,
jak si někdo dovolí o něm takto mluvit. Vesničan, který se tak nechová, ví, že se ho to netýká
a zůstane nad věcí. Horší je to s tím, kdo k podobnému tvrzení zavdává příčinu. Ten se pak
chová podle hesla: „Potrefená se vždycky ozve“.
Tyto úvahy se mi vždy honí hlavou, když přinesu pečlivě roztříděný odpad ke kontejnerům
separovaného odpadu naproti hasičárny. Nevím,
jak tomu je v jiných částech obce, ale u hasičárny je to vždycky stejné. Zejména kontejnery
na papír jsou obvykle naplněné tak, že obsah
přepadává všude kolem. A ostatním „třídičům“
pak nezbývá, než své produkty skládat vedle.
Ale proč?
Otevřel jsem postupně víka všech kontejnerů,
pokud už rovnou otevřená nebyla. A některá
byla, jelikož už ani nešla zavřít. Bádal jsem proč.
A moc bádat jsem nemusel. Příčina byla jasná
na první pohled. Neposkládaný obal od velké
televize se tu přetlačoval s neposkládaným obalem od audio věže a oběma překážela obrovská,
rovněž neposkládaná krabice od kuchyňského
robotu. Do toho ještě krabice od žehličky, fénu
a stolního počítače. Jak jinak než v původní velikosti a nesložené. Nespočetné množství velkých
krabic plných vzduchu přeplňovalo kontejner
k prasknutí. Ty méně průbojné už kontejner
opustily a válely se bez ladu a skladu všude

kolem. Vytáhl jsem bedny z kontejneru, vytáhl
jsem kapesní nůž a bedny rozložil a částečně
naporcoval. Slovní doprovod, kterým jsem svoji
činnost provázel, raději zveřejňovat nebudu.
Mohl bych se dostat do konfliktu se zákonem.
Nakonec jsem vše uložil zpět do kontejneru. Byl
zaplněn sotva z poloviny. Přidal jsem rozložený
obal od vrtačky, pár starých novin, zavřel víko
(konečně to šlo) a vyrazil k domovu. Otázkou
je, zda budu mít vždy tolik času jako dnes. Cestou jsem přemýšlel, zda se příště někdo pokusí
naplnit kontejner celým obalem od pračky,
sušičky nebo dvoumetrové ledničky.
Je krásné mít hezký drahý dům obklopený
zahradou jako ve Versailles a vše ohraničené
vkusným, drahým plotem. A až povezeme svým
krásným zahraničním vozem tříděný odpad
ke kontejnerům, mysleme na to, že i tam je to
„naše“ a chceme to tam mít stejně hezké a vkusné jako u sebe doma. Aby si o nás někdo nemyslel, že jsme vidláci. No, snad v příštím roce…
Vladimír Schestag

se šlo letos...
ve
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VyMAloVánKA

oMAloVánKA

HádAnKy
Běhá to okolo chalupy,
dělá to cupity dupity?
Běžím, běžím, nemám dech.
Přitom ležím na zádech.
Kdo jsem?

(dešťové kapky)

Bílá jako mléko je, tichem všechno přikryje.
Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí.
Čtyři rohy, žádné nohy,
chaloupkou to pohne?
Znáte tlustou holčičku? Nosí žlutou sukničku.
Když jsme ji svlékali, všichni jsme plakali.



(řeka)

(mlha)

(šnek)

(cibule)

nAJdeŠ rozdÍly?

SPoJoVAčKA
VyHodnocenÍ
SoutěŽnÍcH KVÍzů
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dětský koutek

Pavlína Roupcová

Má to klobouček,
jednu nožičku,
pěkně si sedí v mechu,
v lesíčku?

Jedna hlavička,
jedna nožička.
Hlavička když zčervená,
konec nožky znamená.

(houba)
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Markétka Hlucháňová
Eliška Pavelková a
Janička Novotná

(zápalka)

dětský koutek

V minulém čísle jsme zveřejnili dva kvízy. Vy, kteří
jste je vyřešili, vyplnili a přinesli na úřad městyse se
můžete těšit. dnes vám sdělíme, kdo byl vylosován
a dostane od nás malou odměnu.

19

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

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

n
n

Odhady nemovitostí pro prodej nemovitostí a dědické řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
MVDr.proBARBORA
STORZEROVÁ
Odhady nemovitostí
prodej nemovitostí a dědické
řízení
 rodinných a bytových domů, provozních objektů, pozemků…
Vklad nezapsaných objektů do katastru nemovitostí – na klíč
 vyhotovení pasportu stávající budovy
Vámobjektů
nabízí jedinečnou
službu
- ošetření
Vašich
Vklad nezapsaných
do katastru
nemovitostí
– na
klíč mazlíčků
 spolupráce při zajištění kolaudačního
rozhodnutí
v
domácím
prostředí
 vyhotovení pasportu stávající budovy
 zajištění vkladu do katastru nemovitostí
 spolupráce při zajištění kolaudačního rozhodnutí
Zajišťuji
čipování, preventivní úkony,
 zajištění vkladu do
katastruočkování,
nemovitostí
Vklady do katastru nemovitostí
–
na
klíč
poradenskou činnost, asistenci při porodu,
 vyhotovení darovací, kupní
smlouvy
jednoduché
chirurgické úkony a jiné.
Vklady do katastru nemovitostí
– na klíč
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
 vyhotovení darovací, kupní smlouvy
Objednání
výjezdu
je možné vždy po telefonické domluvě
 podání vkladu
na katastr
nemovitostí
 vyhotovení smlouvy o věcném břemeni užívání nemovitosti
tel: 721 844 310 nebo www.veterinarstudenka.cz
 podání vkladu na katastr nemovitostí
Ing. Jaroslav Horník
Pro složitější výkony a zákroky nabízím zázemí

soudní znalec
a autorizovaný
ve stavebnictví
veterinární ordinace: Studénka,
ul. Tovární
855 inženýr
Ing.
Horník
742Jaroslav
82 Jistebník
450
HALL Posting, s.r.o.
soudní
znalec
a
autorizovaný
inženýr
ve
stavebnictví
tel.
739
521
531
V Zátiší 810/1
ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18,
st, so:
7429-11
82 Jistebník 450
HALL
jaroslav.hornik@seznam.cz
709 00 Posting,
Ostrava s.r.o.
tel. 739 521 531
V Zátiší 810/1
jaroslav.hornik@seznam.cz
709 00 Ostrava

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

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

těšímoezysev roce
na k
2021

HALL Posting, s.r.o.
V Zátiší 810/1
HALL
709 00 Posting,
Ostrava s.r.o.
V Zátiší 810/1
709 00 Ostrava
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Ing. Jaroslav Horník
Ing. Jaroslav Horník
soudní
znalec a
a autorizovaný
inženýr inženýr
ve stavebnictví
soudní znalec
autorizovaný
Ing.
Horník
742Jaroslav
82 Jistebník
450
ve stavebnictví
soudní znalec
a autorizovaný inženýrtel.
ve 739
stavebnictví
521 531
742 82 Jistebník 450
jaroslav.hornik@seznam.cz
742 82 Jistebník
450
tel: 721 913jaroslav.hornik@seznam.cz
867 tel. 739 521 531
jaroslav.hornik@seznam.cz
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KOSMETICKÉ
SLUŽBY
GABRIELA DOČEKALOVÁ
Pracuji s českou bylinnou kosmetikou

ORIGINAL ATOK

čištění pleti - včetně mladistvé pleti od 13. let
depilace obličeje i na těle
formování obočí, barvení obočí a řas
masky, peeling, výživné ampule a séra
masáž obličeje, krku a dekoltu
mikromasáž očního okolí
indická masáž hlavy, masáž obličeje lávovými kameny
parafínový zábal na ruce
Své služby nabízím po předchozí tel. objednávce na tel: 605 448 631, 1. patro OÚ Jistebník

gabcadocekalova@seznam.cz

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

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

 603 363 506
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Vánoční strom na návsi Jistebnických zpěváčků

LEDEN
ÚNOR
2021

OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
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Info

OBRAZY
PLASTIKY
SKLO

V této složité a nepříjemné době všichni děkujeme sestřičkám, lékařům,
případně učitelkám a složkám integrovaného záchranného systému. Určitě zaslouženě.
Já bych ráda upřímně poděkovala také jistebnickým prodavačkám, včetně pracovnice
pošty. Už skoro rok jsou každý den vystaveny riziku nákazy Covidem 19 a přesto jsou
v práci příjemné, ochotné a dovolím si říct, že i přes roušku usměvavé.
Zaslouží si můj a možná nejen můj, obdiv a velké děkuji.
Jana Čopová
Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj březen-duben 2021 je 19. února 2021
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LEDEN-BŘEZEN
2021
V GALERII
U FOŤÁKA
Informace o otevírací době
na www.galerijniulice.cz
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VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI,
KTERÁ ZATÍM NEUMOŽŇUJE POŘÁDAT KULTURNÍ ANI SPORTOVNÍ AKCE,
NEUVÁDÍME TERMÍNY NA TÉTO STRANĚ OBÁLKY, KTERÁ JE K TOMU VYHRAZENÁ.
O AKTIVITÁCH SPOLKŮ, SPORTOVNÍCH AKCÍ, OČEKÁVANÉ OBECNÍ SLAVNOSTI
VÁS BUDEME INFORMOVAT V NÁSLEDUJÍCÍCH ČÍSLECH JISTEBNICKÉHO ZPRAVODAJE.
REDAKCE VĚŘÍ TOMU, ŽE ZPRÁVY BUDOU UŽ JEN POZITIVNÍ.

Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů ,
adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník, tel: +420 556 418 066, IČO: 00298018
Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 10242,
periodický tisk územního samosprávného celku
Periodicita 6x ročně, náklad 700 ks,
neprodejné
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Inzerci a příspěvky přijímáme na e-mailu hurnikova@jistebnik.cz

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
březen-duben 2021 je 19. února 2021
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto Jan Lipina, archív OÚ Jistebník

