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Vážení občané,
v letošním roce a to konkrétně 4. 9. 2021 bude pořádat naše obec Hry bez venkovských hranic na hřišti TJ ISMM.
Letos se uskuteční již XVIII. ročník. Tyto hry se organizují každoročně, vždy v jiné obci. Přihlásit se mohou obce
z Regionu Poodří.
Pokud máte zájem zúčastnit se těchto her jako pořadatel nebo soutěžící, zašlete email na adresu:
starosta@jistebnik.cz.
Budeme rádi, pokud nám pomůžete s reprezentací obce či se budete podílet na organizaci.
Děkuji.
Mgr. Š. Storzerová

SPOLKOVÁ ČINNOST
Proběhla členská schůze DOM Jistebník
Zázraky se dějí pouze tehdy,
když se nikdo nedívá
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VYBRALI JSME Z 20 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE – 25. KVĚTEN

SPORT
TJ ISMM Jistebník - oddíl kopané
11. ročník Jistebnický VH-půlmaraton
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ZO schválilo bezúplatný převod pozemku parc. č. stavební 931 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jistebník
z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Jistebník.
Jedná se o budovu na malém hřišti vedle ZŠ T. G. M. PŘEDPRODEJ

Info
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VSTUPENEK

Z0 schválilo jako dodavatele zakázky Dětské dopravní hřiště a dětské hřiště s dopadovou plochou firmu JAHU –
Sport s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Praha.
NA OÚ JISTEBNÍK

Tel: +420 556 418 066
Mob: +420 724 147 388
ZO schválilo pronájem obecního pozemku parc. č. 1815, jedná se o neplodnou půdu, kde budou umístěny včelí úly
V GALERII U FOŤÁKA
a vysázeny ovocné stromy.
Mob: +420 602 578 087
Na žádost ředitelky MŠ byl schválen zápis změny místa vzdělávání do budovy MŠ č. p. 588.

ZO neschválilo prodej pozemku parc. č. 84/2.

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
září - říjen 2021
je 19. srpna 2021

ZO schválilo pronájem nebytových prostor objektu TJ ISMM firmě Macao Grand z.s. k provozování hostinské
činnosti.
Mgr. Š. Storzerová
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OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
Valná hromada Spolku pro obnovu
venkova SMK
Naši jubilanti
Nová budova MŠ v Jistebníku
Tisková zpráva Spolku pro přijatelný
život kolem dálnic v SMK
Ak. soch. Miroslav Rybička
Policie informuje

Vážení občané,
začíná uvolňování vládních opatření směřující k návratu do normálního života
a společného setkávání. Nicméně buďme opatrní, neboť je zde riziko výskytu
mutací, které může znamenat zastavení rozvolňování.
Na konci školního roku bych chtěla poděkovat správním zaměstnancům mateřské školy a základní školy za zvýšené dodržování hygienických opatření,
pedagogickým pracovníkům mateřské školy a zejména základní školy, kteří se
potýkali po většinu roku s online výukou. Pochválit zaslouží i rodiče, kteří pomohli svým dětem zvládnout náročný školní rok. Rodiče si zároveň vyzkoušeli
roli učitele a mnozí došli k poznání, že učitelé mají náročné povolání a zaslouží
náš obdiv.
Dětem bych ráda popřála pěkné prázdniny, deváťákům opouštějící základní
školu pak šťastné vykročení do nové životní etapy, stejně tak splnění všeho co
od života očekávají.
Nám dospělým přeji pěknou dovolenou a prožití radostných okamžiků v kruhu nejbližších a přátel. Těším se na
společná setkání při sportovních či kulturních akcích.
Krásné léto!
Mgr. Šárka Storzerová
Vaše starostka obce

dopr
o
akce vodn
á
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SLOVO STAROSTKY OBCE

VALNÁ HROMADA SPOLKU PRO OBNOVU VENKOVA MSK
17. 6. 2021 proběhla v kulturním domě v naší obci valná hromada Spolku pro obnovu venkova MSK, jehož
jsme členy. Předseda Ing. R. Kožušník, starosta obce
Řepiště přivítal přítomné, kterými byli starostové a starostky z celkem 33 obcí MSK. V rámci valné hromady
byl zvolen nový místopředseda SPOV MSK jimž se stal
Pavel Schneider, MBA, starosta Březové. Ing. Miriam
Šůstková a Mgr. Pavla Bazgierová z dotačního oddělení MSK nás seznámily s dotačními tituly a operačním
programem Spravedlivá transformace.
Následovalo představení obce, doplněné prezentací s
fotografiemi Jana Lipiny. Poté byla projednána zpráva
revizní komise, výroční zpráva za rok 2020 a účetní závěrka za rok 2020. Po ukončení jednání si starostové
obcí prohlédli centrum obce a zavítali do Galerijní ulice
a navštívili také Galerii u foťáka.
Starostové chválili zejména krásné prostory kulturního
domu, výbornou kuchyni a také rozvoj kultury a hudby
v naši obci.
Mgr. Š. Storzerová

NAŠI JUBILANTI

V měsíci červenci a srpnu 2021 se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Zdenka Havránková
Metodějka Peková
Petr Zajíc
Jelena Starečková
Marie Vavrošová
Lubomír Willert
Oskar Machut
Libuše Dresslerová
Zdeněk Vašek

87 let
86 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let

Marie Hanzalíková
Josef Chyla
Květoslava Pieschová
Augustin Novák
Anna Vlčková
Zdeněk Volný
Alena Myšková
Ladislav Balhar
Milan Černý

80 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Obec informuje

Obec informuje

NOVÁ BUDOVA MŠ V JISTEBNÍKU
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TISKOVÁ ZPRÁVA, KLIMKOVICE, 24. ČERVNA 2021
První jednání Spolku pro přijatelný život kolem
dálnic v MSK s představiteli ŘSD přineslo příslib lepší spolupráce

obyvatel malých měst a obcí, a dozvídáme se, jak je to
velmi komplikované,“ řekl starosta Vřesiny Jiří Kopeň.
Na členské schůzi spolku předcházející pracovnímu
jednání s ŘSD se novým členem spolku stala obec
Jistebník. Její starostka Šárka Storzerová očekává, že
spolek rozšíří svou působnost také o problematiku vysokorychlostních železničních tratí.
„Jistebníkem by měla v budoucnu vést vysokorychlostní trať. Chceme být od počátku u plánovaní stavby,
abychom hned v úvodu prosadili opatření, která omezí
negativní vlivy stavby na život obyvatel zejména v nádražní oblasti. Dalším důvodem našeho angažování ve
spolku je zvýšující se frekvence průjezdu kamionů obcí
poté, co se v okolí vystavěla logistická centra. Také
chceme mít silné partnery kvůli výstavbě Lidlu v těsné
blízkosti katastru naší obce. Jako účastníci řízení jsme
byli proti této stavbě, protože se obáváme zvýšené
hlučnosti, prašnosti i nároků na zajištění bezpečnosti
chodců, zejména dětí chodících do školy. Ovšem se
svými připomínkami jsme zcela neuspěli. Nicméně
manažeři řetězce se zavázali, že udělají vše pro to, aby
obec provoz nového logistického centra zatížil co nejméně,“ uvedla starostka Jistebníku.
Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK založily
loni v prosinci obce Klimkovice, Olbramice a Hladké Životice, bezprostředně poté se připojila Vřesina. Cílem
spolku je usilovat o minimalizaci negativních dopadů
silničního provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji na život občanů
v přilehlých obcích. Jako největší problém většina obcí
vnímá hluk mnohdy v intenzitě překračující povolené
limity. Obce proto spojily své síly, aby se staly nejen
pro ŘSD, ale také pro další zodpovědné orgány silným
partnerem a zajistily tak pro své občany ze strany ŘSD
rychlejší přijímaní efektivních opatření, která by udržela kvalitu života obyvatel zástavby blízké dálnicím.

Jednání Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK
s představiteli ŘSD ČR za účasti zástupců Krajské
hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě a CHKO
Poodří, které se uskutečnilo v Klimkovicích ve čtvrtek
24. června, přineslo shodu především v tom, že do budoucna budou zodpovědní pracovníci ŘSD více komunikovat přímo se starosty obcí dříve, než přistoupí ke
konkrétním technickým řešením, aby se předcházelo
vzniku problémů, jejichž následná řešení bývají komplikovaná, finančně náročná a mnohdy i velmi těžko
realizovatelná.
Předmětem jednání byl hluk z dálnic a rychlostních silnic i mostů, který obtěžuje obyvatele přilehlých obcí.
ŘSD představilo opatření připravovaná k dodatečnému odhlučnění dálnice D1 v problematickém úseku od
342. do 354. kilometru navržená na základě výsledků
odborné studie zpracované v loňské roce. Na několika místech inkriminovaného úseku vyrostou nové
protihlukové stěny, některé ze stávajících stěn se budou zvyšovat, případně prodlužovat, většina nových
stěn bude ve variantě neprůhledné a pohltivé, nikoliv
průhledné a odrazové. Přestože výjimka udělená hygienickou stanicí pro zvýšené hladiny hluku platí podle
informací, které má spolek v této chvíli k dispozici, pouze do konce letošního června, realizace navržených
opatření se dá očekávat až v roce 2024.

podmínkami. Jedna z podmínek byl monitoring hluku,
emisí a vibrací během stavby a následně po zprovoznění minimálně další tři roky. Na základě výsledků měření v roce 2011 sdělila KHS MSK městu Klimkovice, že
hodnoty měření nepřesahují zákonný limit 60 db pro
denní provoz a 50 db pro noční provoz, proto dále nebude požadovat po správci silnice ŘSD další měření.
Sčítání dopravy v létech 2010 a 2016 (dá se předpokládat v dalších letech ještě zvýšení) ukázala velký nárůst
intenzity dopravy na D1 v měřených úsecích v MSK.

Ivana Gračková
mediální zastupení města Klimkovice
ivanagrackova@email.cz
+ 420 736 281 733

Představitelé obcí spolu s ŘSD otevřeli prostor pro budoucí dohodu o podmínkách spolupráce při vytváření
pásů izolační zeleně podél dálnic a rychlostních silnic.
Podle ŘSD lze izolační zeleň dostat do projektu při
posuzování vlivu stavby na životní prostředí EIA. U již
hotových staveb se musí angažovat na přípravě podmínek obec, ŘSD poté může přispět formou náhradní
výsadby. Hledat řešení by se mělo i za odborné spolupráce CHKO Poodří.

Obec informuje

Obec informuje

„Uvítali jsme informaci, že se ŘSD zabývá technologickými novinkami protihlukových opatření, které by se
mohly uplatnit i v našich obcích, a také jejich designem.
Pro naše občany je to velká naděje, že se situace může
zlepšit,“ řekl starosta Klimkovic a předseda spolku Jaroslav Varga.

Fakta
Dálnice D1 v celém svém úseku v MSK byla dokončena 30. listopadu 2012, dálniční síť ČR tak byla napojena
na polské dálnice. Jednotlivé úseky stavby D47 byly
otevírány postupně, napojení Ostravy na české dálnice bylo zprovozněno v listopadu roku 2009, byť v úseku Bělotín – Hladké Životice pouze v polovičním profilu.
Výstavbu úseku 4707 Bílovec – Ostrava umožnilo až
opětovné rozhodnutí Ministerstvo zdravotnictví ČR,
které souhlasilo s dokumentací pro územní řízení s pěti

„Vadí nám, že se při přípravě staveb nepočítá s potřebnými opatřeními, zadání je vesměs provést je co nejlevněji. Takže teď řešíme, jak napravit to, co vzniklo v minulosti naprosto přehlíživým přístupem k potřebám
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Intenzity dopravy
Automatické sčítání dopravy 1994 - 2012 a celostátní sčítání dopravy 2016 (zdroj www.ceskedalnice.cz)

2008 2009 2010
Bělotín (311) – Mankovice (321)
13,1
Mankovice (321) – Hladké Životice (330)
13,4
Hladké Životice (330) – Butovice (336)
Butovice (336) – Bravantice (342)
13,4
Bravantice (342) – Klimkovice (349) 8,9
8,3
15,5
Klimkovice (349) – Rudná (354)
7,2
8,1
Rudná (354) – Severní spoj (357)
7,2
8,8
12,5
Severní spoj (357) – Místecká (361) 7,2
8,5
9,9
Místecká (361) – Vrbice (365)
5,0
5,8
6,7
Vrbice (365) – Bohmín (370)
5,7
5,9
Státní hranice s Polskem

2011
15,0
14,8
13,4
16,3
17,2
14,8
14,6
11,4
8,4
7,5

2012
16,0
16,2
16,2
17,5
17,8
17,8
20,9
14,3
10,3
9,4

2016
22,7 tis.vozidel/24hod
22,8
17,6
24,6
23,8
24,2
18,6 30,4
23,2
19,6
18,2
17,1
10,8

Detailní analýza sčítacích tabulek celostátního sčítání dopravy v jednotlivých místech našeho kraje
ukazuje obrovský nárust vozidel, zejména těžkých nákladních vozů. (viz tabuky a srovnání čísel).
Roční průměr denní intenzity dopravy (zdroj www.rsd.cz):
2010/prac.
Součet TV
3978 14480
3 844 16 702
15 921 4 004

2016
Součet TV
4363 24647
4 216 24 166
30 398 7 718

2016/prac.
2020
Součet TV
6960 26957 8637 ???
6 365 26 338 7 899 ???
33 081 9 587 ???

hoto termínu schází šest dnů, přesto aktuálně teprve
schválila centrální komise Ministerstva dopravy ČR
záměr zhotovit projekt dodatečných protihlukových
opatření na D47 v úseku od 342. do 354. kilometru.
Město Klimkovice chce mezitím zajistit alespoň výsadbu izolační zeleně ve třech vytipovaných lokalitách. Prioritu má oblast mezi D1 a rodinnými domky
v ulici U Zahrádek. V současnosti je již hotov projekt
výsadby izolační zeleně na celkových 4 299 m2, realizace výsadby začne zřejmě na podzim.

V klimkovické osadě Václavovice bylo v roce 2017 na
základě žádosti města Klimkovice provedeno KHS
v Ostravě měření hluku. V denní době bylo prokázáno
dodržení zákonného hlukového limitu, v noční době
překročení limitu o 3,6 db. Po neúspěšných pokusech
ŘSD řešit tuto situaci vydala KHS v květnu 2019 rozhodnutí o časově omezeném povolení pro překročení
hygienického limitu silničního hluku v denní době o 2
dB, v noční době o 7 db v úseku mezi exitem 349 Klimkovice a exitem 354 Rudná do 30. června 2021. Do to-
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Obdobná situace je v Olbramicích. Zde byly naměřeny hodnoty vyšší než povolují zákonné limity již v roce
2014. Studie společnosti Enviroad s názvem Monitoring hluku, vibrací a imisí v ovzduší v prostoru lázeňského místa Klimkovice z ledna 2015 se zaměřila na
srovnání hlučnosti, vibrací a imisí před stavbou, v průběhu stavby a při provozu dálnice v červnu a v září roku
2014 na několika stanovištích. Tabulka hodnot měření
ukazuje nadlimitní hlukovou zátěž u rodinných domů
v ulici U Farmy číslo 81/86 a rodinného domu číslo 115
jak v denní, tak i v noční době. Dle hlukových map modelovaných a kalibrovaných na základě provedených
měření dochází rovněž k překračování hygienických
limitů hluku v obytné zástavbě olbramické osadě Janovice. Hluk z dálnice se v otevřeném koridoru nese
do stráně až k centru obce. Dálnice přitom měla být
v obci vedena v hlubokém zářezu, proto nebyla řešena protihluková opatření pro samotnou obec. V tomto ohledu nebyl projekt dodržen a nebyla provedena

žádná kompenzace či náhradní řešení. Tím náhradním
řešením si obec dokáže představit souvislý pás izolační zeleně, který by jednak zabránil šíření zvuku, uchránil
by občany obce od světelného smogu a také vytvořil
záchrannou bariéru ptactvu.
V Hladkých Životicích mají někteří obyvatelé dálnici téměř nad svými hlavami, navíc obcí vede poměrně frekventovaná silnice I/57. Přestože je dálnice vedena po
estakádě osazené protihlukovými stěnami, hlučnost
provozu je umocněna rázy mostních uzávěrů. Stejnou
zkušenost zažívají občané osady Václavovice a nyní
nově od otevření úseku silnice I/11 Prodloužená Rudná
také občané Vřesiny. Estakáda nad Porubkou žádné
protihlukové stěny nemá a podle hlukové studie také
nemá pro okolí produkovat žádný hluk. Opak je však
pravdou a Vřesinští se domáhají nápravy, petici zaslanou hejtmanovi kraje podepsalo 387 občanů.

7

Obec informuje

Obec informuje

2010
Součet TV
Hladké Životice-Butovice
13201
Bravantice-Klimkovice
15 227
Klimkovice-Rudná
14 515 3650

AKADEMICKÝ SOCHAŘ MIROSLAV RYBIČKA

* 23. 6. 1928 † 8. května 2021

Ve věku 92 let zemřel 8. května 2021 akademický sochař Miroslav Rybička.
Miroslav Rybička se narodil 23. června 1928. Po absolvování Vyšší průmyslové školy sochařské a kamenické
v Hořicích nastoupil na pražskou Akademii výtvarného
umění, kterou dokončil v roce 1955.
Vytvořil nebo zrenovoval například kašny, pomníky,
podílel se na výzdobách budov, vytvářel sochy a kříže v
kostelech. Mezi jeho nejznámější díla patří busta Petra
Bezruče, která se řadí mezi nejzdařilejší podoby spisovatele, Miroslav Rybička vedl také restaurování kaple
sv. Sarkandera v Olomouci.
Největší láskou Miroslava Rybičky byly motocykly. Za
celý svůj život jich nasbíral 41 a svou sbírku v roce 2015
věnoval Moravskoslezskému kraji. Ten před dvěma
lety podpořil vznik Restaurátorské dílny při VŠB-TUO
a každoročně přispívá na její provoz.

Obec informuje

Za Galerijní ulici
J. Lipina, předseda spolku

Busta Petra Bezruče u ZŠ T. G. M. v Jistebníku

Busta F. Lýska a sousoší „Jistebnických zpěváčků“

Slavnostní udělení čestného občanství obce Jistebník

Ze slavnostního odhalení sousoší „Jistebnických zpěváčků“
M. Rybička s manželkou Drahomírou a vnukem Jakubem Prudilem
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Evropský den proti vloupání

Letní měsíce a tedy dny dovolených bývají z hlediska
kriminality nejrizikovějším obdobím roku. Mnoho občanů tráví své volné dny mimo domov, například někde
v zahraničí a jejich obydlí zůstává opuštěné. Letos připadl „Evropský den proti vloupání“ na 16. června 2021.
Cílem této informační kampaně je zintenzivnit potírání
zločinu vloupání do domovů, bytů a rekreačních objektů způsobem, že veřejnost bude včas informována a
budou jí poskytnuty rady, jak se před vloupání vhodně
chránit.
Předmět zájmu pachatelů je neměnný, přetrvává zájem o finanční hotovost, šperky z drahých kovů a drobná elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky a
fotoaparáty).
Není reálné, aby policie uhlídala veškerá obydlí. Každý
majitel může přispět k bezpečí svého majetku zodpovědným přístupem. Určitě je neefektivní, řešit zabezpečení svého obydlí před odjezdem na dovolenou, vhodné je mít na to větší časový prostor.
A jak se levně a bezpečně chránit před nežádoucím
vniknutím do obydlí:
Řádné uzamykání dveří (ujistit se, že jsou dveře skutečně uzamčeny).
Vhodné je kombinovat mechanické a elektronické prvky zabezpečení.
Pokud odcházíme z domova i krátkodobě, ujistit se, že
jsou všechna okna zajištěna a pokud balkón disponuje
lodžiemi, i tyto uzamknout.
Klíče neschovávat pod rohožku nebo pod květináč (či
jiné takto nápadité místo).

Na zvonek, schránku a dveře uvádět pouze příjmení v
množném čísle, bez titulů
Požádat důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí např. pravidelně vybírala
poštovní schránku.
Nesdělujte svou nepřítomnost prostřednictvím sociálních sítí (pachatelé jsou stále více sofistikovaní).

Zvážit možnost digitálních spínacích hodin, které v nastavených intervalech zapnou světla, televizi nebo rádio. Vytvoříte zdání, že obydlí není opuštěné.
Nevystavujte zbytečně cenné předměty na odiv, pokud
o ně nechcete přijít, zvažte možnost bezpečnostních
schránek, mnohdy můžou být levnější, než pojištění.
Připravte si soupis cenností, vytvořte fotodokumentaci, a pokud je možnost, opište si výrobní čísla.
Uklízejte na pozemku, na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí či sekačku, raději předmětné
uschovejte.
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob a podezřelých vozidel v blízkosti obydlí.
Pakliže se i přes bezpečné rady stanete oběti vloupání, zavolejte na linku 158 nebo věc oznamte na nejbližší
policejní oddělení. Do objektu nevcházejte, neuklízejte
a vyčkejte příjezdu policie.

Obec informuje

Více informací k zabezpečení svých objektů jsou pro
všechny zájemce dostupné v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ nebo na webových stránkách http://stopvloupani.cz.
Letáky k probíhající kampani naleznete zde:
h tt p s : //p re v e n c e k r i m i n a l i t y.c z /w p - c o n t e n t /
uploads/2021/06/1_vecere_leto_2021.pdf
h tt p s : //p re v e n c e k r i m i n a l i t y.c z /w p - c o n t e n t /
uploads/2021/06/2_dovolena_leto_2021.pdf
Letošní informace naleznete zde:
https://www.policie.cz/clanek/evropsky-den-proti-vloupani-2021.aspx
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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V období letních prázdnin převážná většina z nás mění
svůj obvyklý denní režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý
rok, bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí.
V následujícím textu připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad dětmi.

Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj
volný čas

Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů
loktů, zápěstí a kolen.
Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu a používání reflexních prvků pro
lepší viditelnost.
Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy nenechávejte děti bez dozoru.

Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova
se může samo pohybovat a kam jít nesmí.

Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly
se v nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.

Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.

V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna, zdůraznit, aby do vody neskákaly.

Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo
na ně bude zvonit.

Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda
příliš studená.

Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že
někdo přijde na návštěvu.

Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana
ze břehu – hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě
pro tonoucího, mohl by zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.

Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že
jsou samy doma.
Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich
bytů, i kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez
dozoru klíče od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.

Bezpečné sportování a koupání

Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní
ochranné pomůcky při sportování.

Čas strávený u počítače

Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní pohybové aktivity.
Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na
internetu, mohou využít různých mobilních aplikací a
s jejich pomocí blokovat nevhodný obsah, nastavit limit
pro čas strávený u obrazovky nebo zobrazit polohu dítěte na mapě.
Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je
nutné dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám.
Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se na internetu dozví. Je důležité vyhledávat
ověřená fakta.
Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a videa, také že nemá odpovídat na neslušné,
vulgární nebo hrubé e-maily nebo vzkazy.
Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči odjíždí na dovolenou.
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
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Obec informuje

Bezpečnost dětí o letních prázdninách

POLICIE ČR INFORMUJE

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 2021

DEN ZEMĚ

Když ministerstvo školství rozhodlo, že školy mohou
organizovat školy v přírodě, měli jsme pouhý jeden týden na rozhodnutí, zda JET, či NEJET. Člověk by řekl,
že je to poměrně krátká doba, a přesto hned další den
většina dětí přinesla souhlasné stanovisko od rodičů, a
tak se celkem 80 dětí se svými třídními učitelkami mohlo vydat v týdnu 14. až 18. června na Bílou. Vzdělávací
program v beskydské přírodě se mohl uskutečnit díky
rodičům, zásluhou zřizovatele školy OÚ Jistebník, který
přispěl částkou 1 000 Kč na pobyt každého dítěte, a za
podpory SRPŠ, jež dalo 200,- Kč na dopravu každého
dítěte. Společně s dětmi vyjelo šest pedagogických
pracovníků a lékařský dohled paní MUDr. Ida Bauková,
která si vždy ráda pro naše děti udělá čas.
Děti byly ubytovány na horské chatě Bílá, kde byl zajištěn celodenní stravovací a pitný režim. Po dobré snídani probíhala výuka jednotlivých ročníků v krásné přírodě kolem chaty. Prostředí jsme využívali rovněž pro
sport, zábavu a odpočinek, hlavně aby byly děti na čerstvém vzduchu. Odpoledne zajišťoval program Dětský
letní park Bílá „SUN OUTDOOR“. Program zahrnoval
atraktivní aktivity např: lanový park, střelbu z luku, zpěv
a tanec v indiánském teepee, karneval, stezku odvahy, skákací hrad, skluzavku s pojízdným pásem apod.
Vše bylo organizováno pod vedením spolehlivých a
dochvilných instruktorů, které si děti záhy velmi oblíbily.
Každý den byl jiný, pestrý a přizpůsobený věku dětí.
Domů jsme všichni odjížděli plni dojmů, zážitků, s úsměvem na rtech a otázkou: „A kam příští rok?“
Fotodokumentaci z každého dne pobytu naleznou zájemci na webu školy pod odkazem Škola v přírodě.

Naše škola se každoročně zapojuje do projektu Den
Země, který si klade za cíl upozornit na dopady ničení
životního prostředí. Ani tento rok nebyl výjimkou, přestože byla škola pro většinu dětí kvůli epidemii uzavřena.
Oslavy letošního svátku, který kalendářně spadá na
22. duben, byly pojaty formou procházek po Jistebníku, vytváření projektů, literárních úvah, esejí a hádanek.
Hlavním tématem byla zvířata, a to především ta ohrožená.
Naši nejmenší měli za úkol vytvořit z přírodnin patrona
Země či samotnou Matku Zemi, a protože pracovali ve
skupinkách, museli se domluvit na celkovém vzhledu,
což nebylo zrovna jednoduché. Druháci si vyrobili čelenky s planetou Zemí a informační brožurku o třídění
odpadu a biodpadu. Třetí třída ve skupině malovala plakáty s krásnou nezničenou přírodou na jedné straně a
přírodou, v níž negativně působí člověk. Čtvrtá třída se
zaměřovala na ohrožená zvířata a rostliny a informace,
které si děti vyhledaly, zpracovávaly ve formě referátů.

vyučující prvního stupně

Páťáci navrhovali vlastní dopisní známky s ohroženými
zvířaty. Druhý stupeň zpracovával téma zvířat literárně
– šesťáci se měli zamyslet, co by ohrožená zvířata řekla
lidem, kdyby mohla mluvit. Sedmáci a osmáci vytvářeli
jazykové rovnice, skrývačky, myšlenkové mapy, jejichž
ústředním námětem bylo pojmosloví týkající se zvířat.
V deváté třídě žáci rozebírali hudební texty Michaela
Jacksona. Měli se zamyslet nad tím, co chtěl zpěvák
textem říct a jestli jsou jeho myšlenky dodnes živé. Zároveň si procvičili angličtinu, neboť si texty museli naposlouchat v originále.
Také školní družina se do projektu přidala. První oddělení se zaměřilo na aktivity, zajímavosti a činnosti, které
se týkaly života žab. Druhé oddělení se věnovalo ekologickým tématům. Děti si na interaktivní tabuli vyzkoušely kvíz na téma spotřeba vody. Protože si kvíz dělaly
znova a znova, bylo zřejmé, že je toto téma zaujalo.

BESEDA SE SPISOVATELEM
Dne 7. června měli žáci čtvrté až deváté třídy možnost pohovořit si s českým spisovatelem sci-fi a
fantasy literatury, Jiřím Walkerem Procházkou.
Beseda proběhla trošku netradičním způsobem, neboť jsme se s panem Procházkou spojili online přes
počítače a dataprojektory. Pan Procházka si pro naše
žáky připravil celkem tři přednášky. Čtvrtá a pátá třída
měla detektivní námět, šesťáci a sedmáci cestovali
prostorem sci-fi a fantasy literatury a osmáci a deváťáci se dozvěděli o historii a vývoji komiksu. Celá akce se
uskutečnila pod záštitou MAP Bílovec.

ZŠ TGM Jistebník

Spolek rodičů a přátel školy funguje při naší škole již
několik desítek let a je založen na vzájemné spolupráci
rodičů se ZŠ.
Od listopadu 2019 se změnilo vedení tohoto spolku,
aktuálně máme patnáct členů. Bohužel letos se nám
opět nepodařilo uskutečnit maškarní ples ani dětský
den, ale podíleli jsme se na zakoupení atlasů pro žáky 6.
třídy, písemkových tabulek a plnících per pro budoucí
prvňáčky. Proplatili jsme jízdné žákům druhého stupně
na výlety a první až páté třídě na školu v přírodě.
Děkuji paní starostce, že také naše obec přispěla
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na každého žáka tisícikorunou a díky tomu jeli téměř
všichni.
Na konci školního roku jsme obdarovali kytičkou naše
paní učitelky a pěknými dárky nejen deváťáky, se kterými jsme se rozloučili.
Doufáme, že příští rok bude situace příznivější a budeme moci využít všechny plánované akce, tak jako v dřívějších letech.
Za SRPŠ Lucie Svobodová,
předsedkyně spolku
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ZŠ TGM Jistebník

SRPŠ PŘI ZŠ T. G. M. JISTEBNÍK

Úspěch Flascharova dolu, manželů Králových
z Vodního mlýna Wesselsky i zámku Kunín.
Turistická oblast Poodří výrazně uspěla hned
v několika kategoriích druhého ročníku soutěže
Ceny cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, která upozorňuje na výjimečná místa, osobnosti či počiny v cestovním ruchu!

V kategorii Nejsvětovější místo, v níž hlasovala široká
veřejnost o tom, který subjekt vnímá jako nejvíce světový, se na krásném druhém místě ocitl zámek Kunín,“
informuje o úspěchu Poodří ve zmíněné prestižní soutěži Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

„V kategorii Nejlepší počin v cestovním ruchu 2020,
do n íž byly nominovány nové či zmodernizované projekty zrealizované loni na území regionu, které mají pozitivní dopad na návštěvnost kraje, jednoznačně zvítězil
Flascharův důl u Oder. Vítězi kategorie Osobnost
cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2020
se zaslouženě stali manželé Věra a Jaroslav Královi,
majitelé Vodního mlýna Wesselsky v Loučkách
nad Odrou.
„Je potěšující, že odbornou i laickou veřejnost zaujalo
hned několik projektů, které jsme za Poodří nominovali.
Lze říct, že naše turistická oblast druhý ročník soutěže
zcela ovládla! Turistům to dává jasný signál, že tady
mohou najít množství zajímavých míst, která by neměli
minout. Věřím, že toto ocenění výrazně přispěje k dalšímu a, jak jsem přesvědčena, zaslouženému zájmu
návštěvníků o naši turistickou oblast,“ dodává Pavlína
Ambrosch, jež zároveň děkuje všem, kteří svými hlasy
přispěli ke zviditelnění Poodří. „Jsem si jistá tím, že k
výraznému úspěchu Poodří přispěla skvělá spolupráce, kterou se Destinačnímu managementu turistické
oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, jehož činnost
je podpořena dotacemi z Moravskoslezského kraje,
podařilo v průběhu let navázat s jednotlivými subjekty
působícími v oblasti cestovního ruchu. Vážím si i stále
se zlepšující komunikace s vedením jednotlivých obcí,
díky níž se turistům pomyslné dveře do Poodří stále
více otevírají!“ uzavírá.

Poodří

PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ POODŘÍM PRO MALÉ I VELKÉ
Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a měst Fulneku, Studénky a Klimkovic, to vše
je Turistická oblast Poodří, oblast bohatá na přírodní
atraktivity i památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami
pro turisty.
K výjimečným místům této turistické oblasti patří Flascharův důl, jeden z pouhých dvou přístupných břidlicových dolů v republice. Prohlídka důlního díla z přelomu
19. a 20. století, která se nachází v lokalitě Nový Svět u
Oder, určitě stojí za to! Kromě jiného tu poznáte černočernou tmu i pocit, že někde tady přece musejí žít
skřítci…
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Nejste daleko od pravdy. Poodří je opravdu pohádkové
a skřítci, víly a mnohé další bytosti našli svůj domov už
ve třinácti objektech! Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž umí léčit zvířata a stromy, v tamním zámku na malé i velké návštěvníky čeká víla, jíž se
říká Bartošovická Rusalka. Rodný dům J. G. Mendela
ve Vražném-Hynčicích obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder hlídá Rarášek
a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, obývají
skřítci Prutníčci.
Princeznu Terezku můžete spatřit v infocentru ve Fulneku a další skřítky, vodníka Puškvorečka a Plamínka,
pak v muzeích ve Skotnici a Sedlnicích. Svého skřítka
Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve Spálově.
V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci Picmoši, jejichž rodinku tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či Jozífek. Skřítků se
zdejší sklepení jen hemží, stačí se pozorně dívat!
Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá Bludička
Kotvička a v infocentru v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce sněženek v nivách
řeky Odry. A do Klimkovic už za veverkou Augustinkou
dorazil i cestovatel Floriánek Všudybyl.

Děti dostanou na začátku putování Pohádkovým Poodřím
Vandrbuch – pohádkový pas
(i letos se mohou do putování zapojit také děti z Polska).
Když malí držitelé pasů navštíví pět skřítků a splní jejich
úkoly, budou mít Vandrbuch vyplněný a mohou se těšit na divadýlko. Ostatně zdejší skřítkové mají už i své
vlastní pohádky na YouTube – Pohádkové Poodří!
Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků můžete
sledovat na Facebooku a webových stránkách Pohádkové Poodří.
www.pohadkovepoodri.cz, FB Pohádkové Poodří,
www.flascharuvdul.cz, www.poodri.com

PROBĚHLA ČLENSKÁ SCHŮZE DOM JISTEBNÍK
Za velmi přísných hygienických opatření se ve sváteční sobotu 8. května konala v jistebnickém Kulturním
době Členská schůze Dechového orchestru mladých
Jistebník. V té době se spolky a jiná sdružení mohla scházet v maximálním počtu 10 osob. Výjimkou
byla právě konání členských schůzí, valných hromad
nebo voleb orgánů právnických osob za předpokladu, že bylo pro usnášeníschopnost nutné shromáždění vyššího počtu účastníků. Při celkovém počtu 91
členů spolku byla účast 49 členů dostačující. Všichni
zúčastnění se museli prokázat bezinfekčností, tedy
potvrzením o negativním testu, očkování nebo prodělání covidu-19. Pro ty, kteří se otestovat nestihli, bylo
připraveno testovací místo i na místě v přísálí Kulturního domu. Samozřejmostí bylo zakrytí dýchacích cest
respirátory, dodržování rozestupů a dezinfekce rukou.
Kromě obligátního bilancování loňského roku a sestavení plánu na rok 2021 měla schůze dva mimořádné
hlavní body - schválení nových stanov a volbu předsedy. Za přítomnosti starostky obce Jistebníku paní
Šárky Storzerové byl předsedou jednomyslně zvolen
Jakub Otto, který po dlouhých letech nahradil ve vedení orchestru Víta Matějku, po jehož úmrtí zůstala na
Členské schůzi židle v čele prázdná. O plánech nového předsedy, zejména náboru nových mladých muzikantů se budete moci dočíst v dalším čísle zpravodaje.
Stejně jako každý rok, tak i letos se sluší poděkovat
obci Jistebník za neutuchající podporu našeho orchestru, jehož tradici dokládá letošní už 75. výročí za-

ložení. Všichni věříme, že 20. listopadu bude moci být
Kulturní dům zaplněn do posledního místa při konání
Výročního koncertu, na který všechny přátele a posluchače dechové hudby srdečně zveme. Do podzimu je
ale ještě daleko a my doufáme, že se při nějakém tom
vystoupení potkáme ještě dříve. Budeme si držet palce.
Věra Šustková, místopředseda DOM Jistebník
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Spolková činnost

TURISTICKY CENNÉ POODŘÍ
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Spolková činnost

Před lety se ukládaly rudy, drahé kovy, uhlí – Jistebník
byl minut. Procházeli mamuti a jejich lovci – Jistebník
minuli. I bezhlavá Venuše Jistebník minula, uložila se
severněji. Slované neminuli, a hle: Štibnyk. Husité jen
prošli kolem, a Jistebnický kancionál, ten Jistebník
taky minul. Rybniční soustava se neminula. Neprošel
tudy Komenský, ani dánská, švédská, italská vojska, co
se vyhnula vodstvu a komárům. Poněmčení Stiebnig
neminulo. Přidala se železniční trať se stanicí. Návrat
Čechů do Stiebnig Jistebník se konal. T. G. Masaryk
Jistebník minul, Jistebničtí zpěváčci s prof. Lýskem trefili, Bezruč neminul a má zde rybník a osadu, TGM školu
a JAK další.
V Lipině u Šternberka, ani v Lipině, jedinečné vesnické
památkové rezervaci na Opavsku nenašli své sídlo Lipinovi.

A tak můžu čas od času nádherným stromořadím po
hrázi rybníků Bezruč a Křivý (kdo byl ten Křivý?) projíždět obcí ke Galerijnímu rybníku, pozdravit se s dřevěnými ženami a taky latimérií, pak pomalu procházet
Galerijní ulicí a vstřebávat, že i Takoví jsme byli nemusí
zůstat beze změn. A pak otevřít a vstoupit na dvorek,
tam si sednout do kouta a koukat i zavřenýma očima…
Co teprve uvnitř! Výtvarný kritik ve mně rozdělí na líbí a
líbí více a boží a pak se rochním, procházím, popocházím, vracím se, koukám, srdce mi bije slastí (záchranky
netřeba). Honza s Alenou a jejich dospělata vypadají, že nikdy nepřicházím nevhod, ač je to i neempatovi
mého typu mnohdy jasné. Znovu posedět na dvorku,
vsakovat tu dobrou energii celým tělem…
A co teprve při akcích všeho druhu! Přivádím tu svou
rodinu, přátele, kolegyně, za těch pár let pomalu poznávám ostatní milovníky výjimečné galerijní atmosféry. Místo samo o sobě nic neznamená, oživují je teprve
lidé se svou fantazií, nápady, prací. Dům pod kostelem
je prosycen skrz naskrz láskou, přátelstvím, uměním a
vůněmi.
Cestou zpět oživím vrbovou alej do krásy a teprve tady
návštěva končí…
JB

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

ilustrace Václav Šípoš
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TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ

21. 8. 2021 - 11. ročník Jistebnického půlmaratonu
KORONA VŠE OTOČILA - I U NÁS - PŮLMARATON A MARATON SE POBĚŽÍ
NA ŽÁDOST ZÁVODNÍKŮ ZKUŠEBNĚ OPAČNÝM SMĚREM!!!

Délky závodů se startem v 9:00
3,6 km
Dětská olympiáda - 13:30
10 km
pro děti od 4 - 15 let
21 km
42 km
štafety 4 x 10,5 km
AKUTNĚ SHÁNÍME POŘADATELE NA TRAŤ ZÁVODU, přivítáme pomoc každého.
INFORMUJTE, PROSÍM, O AKCI SVÉ ZNÁMÉ, PRACOVNÍ KOLEGY ATD.
KONTAKT: martin.otto@seznam.cz, tel: 731578936

Ničí se nejen povrch hřiště a trávník, ale také trysky zavlažovacího systému.
Apelujeme na rodiče dětí, aby nenechávali své ratoslesti bez dozoru na dětském hřisti a prolízačkách,
které nejsou ještě zcela dokončeny. Dále jsou v areálu
hřiště rozmístěny koše na odpadky, proto prosíme o
ohleduplnost a dodržování čistoty a pořádku.
Ondřej Veselý

Sport

Kultura / info
Sport

Vážení sportovní příznivci,
doufejme, že pandemie nás nadobro opustila a jsou
před námi fotbalová klání, která čekají naše hráče.
Čas, který nám dala pandemie jsme, jako výbor TJ,
využili k dalším úpravám a opravám areálu hřiště.
Vyměnili se kompletně zámky a některá kování, provedl se sádrokartonový podhled v prostoru chodby do
šaten mužů. V prostoru pro rozhodčí a prostoru skladu
se položil nový zátěžový koberec. V rekonstruovaném
novém skladu byly zhotoveny regály a police na míru.
Co se týče venkovních prostor, zrenovovali jsme staré stožáry na vlajky a tyto budou umístěny v prostoru
mezi střídačkou domácích a reklamní plochou. Následně jsme udělali opravu plotu a prořízku stromů a
keřů, které prorůstali plotem. Vytvořili jsme výhledový
trojúhelník naproti rodinného domu pana Vavrečky pro
lepší nájezd autobusu na náš fotbalový stánek.
Asi nejviditelnější změnou v areálu je vybudování nového dětského hřiště, za které vděčíme naší obci. Paní
starostka společně s vedením TJ vybrala nejlépe vyhovující návrh a ten byl odbornou firmou v březnu následně zrealizován. Jednalo se o sestavu dětského hradu
se skluzavkami, houpačkami a prolízkami. Za přípravu
terénu patří velké poděkování Václavovi Klimešovi (terénní úpravy), Tomáši Vykydalovi a dobrovolným hasičům, za pokácení stromu, který bránil ve vybudování
nového dětského hřiště.
Areál celého hřiště TJ je opět otevřen pro veřejnost za
podmínek dodržování platných protiepidemiologických nařízení.
Podařila se nám získat dotace na revitalizaci a rekultivace trávníku, která proběhla 2.6.2021.
Proto výslovně prosíme všechny rodiče a děti o nezkracování si cesty do Skateparku přes hrací plochu
velkého hřiště (především na kolech a koloběžkách).

11. ROČNÍK

18

19

O
F
IN

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ PŘIPOMÍNÁ
ZEJMÉNA ZAČÍNAJÍCÍM A MLADÝM
VČELAŘŮM, ABY SVÁ VČELSTVA
ZAREGISTROVALI NA ČESKÉM
SVAZU VČELAŘŮ NEBO PŘIHLÁSILI
JEDNATELI VČELAŘŮ V OBCI
P. L. SLÍPKOVI
TELEFON – 602 416 048.

REDAKCE UPOZORŇUJE
ZÁJEMCE O INZERCI
V JISTEBNICKÉM ZPRAVODAJI
NA NUTNOST - POSKYTNOUT
INZERÁT VE VARIANTĚ
NA ŠÍŘKU I VÝŠKU

JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM
O PREVENCI TÝKAJÍCÍ
SE ZAMEZENÍ ŠÍŘENÍ
VČELÍHO MORU A VARROA
DESTRUCTOR.

pro

Vás

15
let

j

iž

m t a dy
se

MGR. Š. STORZEROVÁ

J

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
indická masáž hlavy, masáž obličeje lávovými kameny
parafínový zábal na ruce

Inzerce

Kultura / info
Inzerce

mikromasáž očního okolí

Své služby nabízím po předchozí tel. objednávce na tel: 605 448 631, 1. patro OÚ Jistebník

gabcadocekalova@seznam.cz
20
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JiHo stavební práce
s.r.o.
U Lesa 364/51
700 30 Ostrava-Hrabůvka

- základové desky
- výstavba RD
- rekonstrukce panelákových bytů
- NOVĚ AUTODOPRAVA

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ
www.jiho.cz
www.jihosp.cz
e-mail: honzaholusa@seznam.cz

 603 363 506

Vám nabízí jedinečnou službu - ošetření Vašich mazlíčků
v domácím prostředí
Zajišťuji očkování, čipování, preventivní úkony,
poradenskou činnost, asistenci při porodu,
jednoduché chirurgické úkony a jiné.
Objednání výjezdu je možné vždy po telefonické domluvě
tel: 721 844 310 nebo www.veterinarstudenka.cz
Pro složitější výkony a zákroky nabízím zázemí
veterinární ordinace: Studénka, ul. Tovární 855

Do majetku spolku jsme zakoupili
2 ks

PADLEBOARDŮ

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st, so: 9-11

rádi je příznivcům našeho spolku
zapůjčíme k vyzkoušení.
Cena zapůjčení:

250 Kč/ 1 den
100 Kč/den
nad 3 dny
Kontakt:
martin.otto@seznam.cz
Tel. 731578936

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech
• 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
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Inzerce

Kultura / info
Inzerce

• izolace balkónů a teras

+420 775 151 281
strechy-vymazal@seznam.cz
strechy-vymazal.cz
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JiHo stavební práce
s.r.o.
U Lesa 364/51
700 30 Ostrava-Hrabůvka

OUTDOOR REKLAMA

VA R I A N TA 3

7.sympozia

doprovodná akce

cukrářské sympozium

VA R I A N TA 4

1
2
- základové desky
- výstavba RD
- rekonstrukce panelákových bytů
- NOVĚ AUTODOPRAVA
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www.jihosp.cz
e-mail: honzaholusa@seznam.cz

 603 363 506

ZŠ JISTEBNÍK
Škola v přírodě
Den Země
Beseda se spisovatelem
SRPŠ při ZŠ T. G. M. v Jistebníku

červenec
srpen
2021

8
10

12
13

POODŘÍ
Turisticky cenné Poodří
14
Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké
SPOLKOVÁ ČINNOST
Proběhla členská schůze DOM Jistebník
Zázraky se dějí pouze tehdy,
když se nikdo nedívá

16

SPORT
TJ ISMM Jistebník - oddíl kopané
11. ročník Jistebnický VH-půlmaraton
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Info
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INZERCE
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Zájemci hlaste se nejpozději
do čtvrtku 8. 7. 2021 do 21 hodin
na tel: 602 578 087
mail: galerijniulice@email.cz

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
září - říjen 2021
24 je 19. srpna 2021

pozia

OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
Valná hromada Spolku pro obnovu
venkova SMK
Naši jubilanti
Nová budova MŠ v Jistebníku
Tisková zpráva Spolku pro přijatelný
život kolem dálnic v SMK
Ak. soch. Miroslav Rybička
Policie informuje

dopr
o
akce vodn
á
7.sym

VA R I A N TA 2

OBSAH

VA R I A N TA 1

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK
NA OÚ JISTEBNÍK
Tel: +420 556 418 066
Mob: +420 724 147 388
V GALERII U FOŤÁKA
Mob: +420 602 578 087

2. července

Peter Lipa / koncert - KD Jistebník
7. mezinárodní sochařské
a malířské sympozium

9. července

Cukrářské sympozium / Náves Jistebnických zpěváčků

10. července

O pohár starostky obce

21. srpna

11. ročník Jistebnického VH půlmaratonu

4. září

Hry bez venkovských hranic / na hřišti TJ ISMM

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
září-říjen 2021 je 19. srpna 2021
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto J. Lipina, archív OÚ Jistebník

