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Během letních prázdnin proběhlo již 7. sochařské a malířské sympozium, které
bylo zahájeno koncertem Petra Lipy a zakončeno cukrářským sympoziem za
doprovodu skupiny Evergreen Boys. V průběhu sympozia byly také slavnostně odhaleny sochy před obecním úřadem a u kostela.
Sportovci pořádali turnaj O pohár starostky obce a 21. 8. 2021 se konal
11. ročník Jistebnického půlmaratonu.
Všem pořadatelům děkuji za organizaci a šíření dobrého jména naší obce.
1

Vaše starostka Mgr. Šárka Storzerová
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VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ

Vysokorychlostní
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Ve čtvrtek 16. 9. 2021 proběhne pracovní schůzka Spolku za přijatelný život kolem dálnic, jehož jsme členy,
se zástupci správy železnic v naší obci.
Diskutovanými tématy budou:
budování sítě vysokorychlostních tratí v ČR;
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aktuální stav přípravy vysokorychlostní tratě
na území MSK, harmonogram dalšího vývoje;
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SDH
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problémy realizace VRT na území MSK;

POODŘÍ
Tipy na výlet
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SPOLKOVÁ ČINNOST
7. mezinárodní sochařské
a malířské sympozium v Jistebníku
Jak jsem potkal orchestr

negativní vlivy provozu VRT na životní
prostředí v okolí trasy a možná opatření na jejich
snížení.
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SPORT
HC Jistebník se připravuje na sezonu
2021/2022
TJ ISMM Jistebník - oddíl kopané
11. ročník Jistebnického VH půlmaratonu
Hry bez venkovských hranic

Po ukončení pracovního jednání se uskuteční tiskový
brífink.
Mgr. Š. Storzerová
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
listopad-prosinec 2021
je 19. říjen 2021

zdroj: DB
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Obecně závazná vyhláška obce Jistebník č. 1/2021 Zastupitelstvo obce se tedy rozhodlo daný nevyhovuo regulaci hlučných činností.
jící stav narovnat a vydat obecně závaznou vyhlášku o
Obec až doposud formálně neregulovala hlučné čin- regulaci hlučných činností, s jejíž obsahem se můžete
nosti o nedělích a státem uznaných dnech pracovního seznámit níže (níže text OZV).
klidu. Dlouhé roky fungovalo poděkování umístěné na Neradi bychom, aby měla vyhláška sankční účel, naposlední straně obecního zpravodaje, že ve zmíně- opak věříme, že její smysl bude zásadně preventivní a
ných dnech se občané hlučných činností zdrží. Už ně- občané, vědomi si obsahu vyhlášky, se předmětných
jaký ten pátek vychází zpravodaj nový, z něhož se však činností ve specifikovaných dnech zdrží, aby se nám
dané poděkování vytratilo.
všem v naší krásné obci žilo ještě lépe.
V posledních měsících navíc zaznamenala obec velký
zdroj: SNCF Mgr. Pavel Storzer, místostarosta obce
nárůst počtu stížností v uvedeném smyslu, tedy typicky, že soused seká v neděli trávu atd.
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zdro

Obec informuje

OBSAH

Vážení občané,
pomalu končí léto, které je spojeno se začátkem nového školního roku. Všem
pedagogům, zaměstnancům školy a mateřské školy bych chtěla popřát
úspěšné vykročení do nového školního roku 2021 – 2022, pevné zdraví a hodně radostných okamžiků v pracovním prostředí a rodinném životě.
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo v přísálí kulturního domu. Letošní
1. třídu bude navštěvovat 28 dětí. Rodičům bych chtěla popřát hodně trpělivosti a prvňáčkům spoustu kamarádů a nových dobrodružství.

VRT Praha – Brno – Ostrava/Břeclav

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

zápis z jednání Dobrovolného svazku Regionu Poodří
ze dne 1. 6. 2021;
schválili jsme dodatek č. 1 ke zřizovací listině p. o. mateřské školy, kdy předmětem dodatku je nové místo
vzdělávání a to mateřská škola č. p. 588, dále došlo ke
sloučení parcelních čísel, kdy parcelní číslo 331 bylo
sloučeno do parcelního čísla 333/1;
schváleno bylo rozpočtové opatření obce Jistebník
č. 6 v roce 2021, které zahrnuje navýšení částky na
dopadové plochy a dopravní hřiště a přijetí dotace na
workoutový park;
vybrán byl dodavatel vnitřního vybavení oddělení školní družiny v budově základní školy a to firma Minimalistic;
na základě vyhodnocení nabídek malého rozsahu
byla vybrána firma Enuma Elis jako realizátor zakázky Workoutový park Jistebník v ceně 706 786,-Kč.
Z ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci ve
výši 568 720,-Kč z dotačního titulu Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Workoutový park bude umístěn na Hřišti TJ ISMM vedle
skateparku;
na opravu chodníku pod kostelem byla vybrána firma
B+J stavební s.r.o. Ostravice;
schválen byl prodej pozemku parc. č. 1445/171 ostatní
plocha, ostatní komunikace o rozloze 29 m2 . Jedná
se o staré koryto potoka, které bylo součástí zahrady
soukromého vlastníka;

Obec informuje

nebyl schválen prodej pozemků parc. č. 2139, 2140,
2141, 857/2, 861/1, 861/2, 862/4, 864/8, 865/1,865/2,
865/3 a 871.
z 22. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 28. 7. 2021
vzali jsme na vědomí závěrečný účet Sdružení obcí Bílovecka za rok 2020, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Bílovecka za rok 2020;
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na základě ustanovení §6 odst. 5 písmene, §55
odstavce 1 a §47 odstavce 5 Zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějších předpisů jsme schválili Zprávu o
uplatňování Územního plánu Jistebník;
schválena byla směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec Jistebník;
zastupitelé obce schválili zapojení obce Jistebník
do navazujícího projektu Místního akčního plánu
III. Přičemž cílem nové výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Důraz bude
kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center;
projednány byly investiční záměry MŠ na období
2022-2025 spočívající v rekonstrukci WC v č.p.
325, rekonstrukci sklepních prostor, úpravě fasády a obnovy vnitřního vybavení nábytkem;
investiční záměry ZŠ T. G. Masaryka na období
2022-2024 zahrnují rekonstrukci sociálního zařízení, bezpečnostní nátěr schodiště, rekonstrukce
sklepních prostor a školního bytu;
schválena byla Obecně závazná vyhláška č.
1/2021 o regulaci hlučných činností;
byla stanovena 1. etapa plánu společných zařízení: oprava propustku P 85 na cestě C 13 (parc. č.
1864), zatravnění údolnice PE 01 (parc. č. 1877),
asfaltová komunikace C 3 a C 5 se zařízeními
včetně obnovy dožité zeleně, protierozní mez 4
(PMEZ 4), komunikace C 18 nebude s asfaltovým
povrchem;
na základě výběrového řízení byl schválen dodavatel veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci zakázky „ Chodníkové těleso podél státní silnice III/4804 v úseku železniční přejezd – fotbalové
hřiště“ firma Jankostav. Na chodníkové těleso
jsme získali dotaci z dotačního titulu MAS Regionu Poodří č. CLLD_15_01_016 -Poodří-přívětivý
region.
Poskytnutá dotace je ve výši 3 466 009, 25 Kč.
z 23. zasedání Zastupitelstva obce
konaného 23. 8. 2021
zastupitelé obce odsouhlasili zrušení bodu č.
22/292 z 22. zasedání ZO ze dne 28. 7. 2021 ve
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Vybrali jsme:
z 21. zasedání Zastupitelstva obce konaného 29. 6.
2021
vzali jsme na vědomí závěrečný účet dobrovolného
svazku obcí Regionu Poodří za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020;

věci dodavatele veřejné zakázky „ Chodníkové těleso
podél státní silnice III./4804 v úseku železniční přejezd
– fotbalové hřiště“ z důvodu odstoupení firmy Jankostav s.r.o. se sídlem Štěpaňákova 741/31, Ostrava- Kunčice ze soutěže. Tato firma není schopná zakázku realizovat a začít s pracemi v září 2021;

Tato firma se umístila při výběrovém řízení na druhém
místě a je schopná začít s pracemi v září 2021;
schválena byla kupní smlouva o převodu vlastnického
práva ke stavbě sloužící k odvádění dešťových a splaškových vod mezi obcí Jistebník a soukromým vlastníkem. Převodce je vlastníkem vodního díla „Jednotná
kanalizace na pozemku parc. č. 2443/1 v k. ú. Jistebník
v délce 110,07 m.

schválena byla firma Swietelsky stavební s.r.o se sídlem Suvorova 538, Šenov u Nového JIčína jako dodavatel zakázky „Chodníkové těleso podél státní silnice
III./4804 v úseku železniční přejezd - fotbalové hřiště“.

Starostka obce Mgr. Šárka Storzerová

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE
V pondělí 30. 8. 2021 byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice. Tato rekonstrukce proběhla za finančního příspěvku Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000,-Kč.
Při rekonstrukci byla zateplena celá budova, vyměněna byla vrata,
vstupní dveře a zhotovená nová fasáda.
Zároveň byl vyřešen dlouholetý problém s vodou, která se hromadila u budovy a docházelo ke vzlínání vody.
Byly zhotoveny nové kanalizační vpusti, okapový chodník a před vstupem do budovy je položena zámková
dlažba. Celkové náklady na rekonstrukci činily 1 428 574,- Kč.
Chtěla bych touto cestou poděkovat hasičům za výraznou pomoc při realizaci rekonstrukce.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

NAŠI JUBILANTI

Obec informuje

V měsíci září a říjnu 2021 se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Dobroslava Šelongová
Hostislav Havlík
Stanislav Mikula
Helena Klapuchová
Alois Hořínek
Michal Vörös
Radoslav Klečka
Alena Machutová
Ivo Pilař
Jiří Prnka

90 let
89 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let

Mária Holicová
Emilie Tomášková
Jiří Ratuský
Zdeňka Vitochová
Věra Vágnerová
Jiřina Fáreková
Marie Šimčíková

88 let
87 let
75 let
70 let
70 let
60 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Redakce se omlouvá Ing. Ivo Šrámkovi za nezveřejnění tohoto článku v minulém čísle Jistebnického zpravodaje.

PODĚKOVÁNÍ
Zásah HZS Bílovec a Jistebník při kácení stromu.
Po úderu blesku do stromu na našem pozemku hrozilo velmi reálné nebezpečí jeho destrukce
a pádu do oblasti, kde by došlo k významnému poškození majetku a ohrožení osob.
Jelikož zásah hasičů nebyl v možnostech použité techniky (rozmočený terén, silně narušený
strom hrozící pádem), provedli kácení pracovnící
fy ARBOS, s použitím vysokozdvižné plošiny, za velmi účinné a hlavně profesionální pomoci
HSZ Bílovec a hasičů Jistebníku, kteří po celou dobu dohlíželi na bezpečnost v okolí možného
dopadu stromu a velmi účinně pomáhali při samotné instalaci techniky.
Tímto bych rád poděkoval za obětavost a profesionalitu zásahu.
Ing. Ivo Šrámek
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OZNÁMENÍ

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras
• izolace zelené střechy
• izolace jezírek a bazénů
• izolace spodních staveb
• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

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

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

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

Obec informuje

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

 603 363 506
6
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Obec informuje

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS

KAISER GUITARS / MILOŠ KAISER
S výrobou kytar na zakázku jsem začal v r. 1991. Stavím
samozřejmě i basové kytary a někdy i speciální strunné nástroje, jako je např. smyčcová „violon“ kytara. Protože se zabývám z významné části i servisem a různými rekonstrukcemi, trvá mi stavba nového originálního
nástroje rok, rok a půl i více, záleží na počtu zakázek.
Určitě se mi nejlépe pracuje na vlastních modelech,
kde mohu uplatnit svůj „rukopis“ i to, že mé původní
povolání je strojní konstruktér, projektant. Ale zákazníci
velmi často chtějí různě upravené kopie známých modelů. Hlavní je, že kytara, baskytara je ušitá na míru, co
se týká všech hlavních parametrů, rozměrů, povrchové úpravy, v neposlední řadě zvuku, což u sériové výroby není možné. A proč vlastně dělám ty kytary? Už v
raném mládí jsem miloval bigbeat a hrál jsem v několika kapelách, ale koupit si tenkrát slušnou kytaru byl pro
obyčejného kluka velký problém. Tak jsem si usmyslil,
že si vyrobím elektrickou kytaru podle svých představ.
Bylo to velmi těžké, nešlo nic sehnat, od dřeva, přes
snímače, mechaniky, ani pořádné struny nebyly běžně
v obchodech. Ale nějak se to postupem času zlepšilo
a dělám to dodnes. Baví mě na tom nejen ta tvořivá
činnost, ale hlavně taky to, že se setkávám s fajn lidmi,
muzikanty známými i neznámými.
Andonis Civopulos, jeden z našich nejlepších kytaristů, působících
mj. ve skupině Special, která dlouhá léta doprovázela skvělou Věru
Špinarovou.

Zde například recenze naší kytarové legendy Jardy
Bartoně, působícího v kapele Citron, dnes Limetal:

Obec představuje

Obec představuje

S Milošem Kaiserem jsem se poprvé setkal asi před
sedmnáci lety v Ostravě v obchodě s hudebními nástroji, kam přinesl nabídnout jednu ze svých kytar.
Hned při prvním hrábnutí do strun jsem věděl, že to ten
člověk umí. Téměř okamžitě jsme se dohodli na výrobě nástroje pro mě na zakázku. Od té chvíle nebylo
dne, kdybychom se spolu nesetkali a neprobírali kytary, jejich nároky na výrobu, zvuk atd. U piva mi na sebe
prozradil, že dříve, než se rozhodl pro toto povolání,
pracoval ve výzkumném ústavu a že je také autorem
několika vynálezů. Svůj technický talent přenáší i do
výroby kytar, na kterou umí také jako muzikant zahrát.
Ukázal mi spoustu přípravků, které vymyslel, vyrobil
a musím před ním smeknout.
Líbí se mi, že pro Miloše není výroba kytar jen řemeslo.
Ke všemu přistupuje s klidem a rozvahou, ať je to třeba
jen seřízení kytary.
Vždy, když hraji na jeho novou kytaru ještě vonící lakem, mám pocit, že držím v ruce již starý vyhraný nástroj. Myslím si, že to je jeho největší deviza.

Můj kamarád Jarda Bartoň hrající na kytaru, kterou jsem mu
zhotovil k jeho padesátým narozeninám.
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Sazbapoplatku
poplatku– obecní
– obecní
systém
Sazba
systém
SAZBA POPLATKU - OBECNÍ SYSTÉM

ZÁKON O ODPADECH Č. 541/2020 SB.
•

Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace KO nejméně
Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava, IČ 62300920, DIČ CZ62300920,
na 55 % celkové hmotnosti KO
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 12647

Prorok
rok 2021jejelimit
limit
200
kg
odpadu/občana.
Pro
200
kgodpadu/občana.
odpadu/občana.
Pro rok2021
2021 je limit 200
kg
Tento limit se bude každoročně snižovat dle následující tabulky:
Tentolimit
limitsesebude
bude
každoročně
snižovat
dle následující
tabulky:
Tento
každoročně
snižovat
dle následující
tabulky:

•

Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace KO nejméně
na 60 % celkové hmotnosti KO

Rok
Rok

•

Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace KO nejméně
na 65 % celkové hmotnosti KO

•

Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové
hmotnosti KO

2021
2021

Množství
nana
Množstvíodpadu
odpadu
obyvatele
v
[t]
obyvatele v [t]

0,20,2

20222022 20232023 2024 2024 2025 20252026

2027
2026

2028
2027

2029
2028

2029

0,190,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16

0,150,14

0,13
0,14

0,12
0,13

0,12

0,160,15

o odpadech
Dílčí sazba poplatku za uložení tuny odpadu na skládku (platí pro SKO a objemný odpad)
ování produkce směsnéhoZákon
komunálního
odpadu
•

č. 541/2020 Sb.

ČR - Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové
hmotnosti KO

Dílčí sazba
sazba poplatku
poplatku za
nana
skládku
(platí
propro
SKOSKO
a objemný
odpad)
Dílčí
za uložení
uloženítuny
tunyodpadu
odpadu
skládku
(platí
a objemný
odpad)

Poplatkové období v roce

Dílčí základ poplatku
za
uložení
Dílčí
základ poplatku
za uložení
Sazba
poplatku za
překročené
množství
Sazba poplatku
za
odpadu
překročené množství

třídění
jednotlivých
(papír, plast, BIO, kovy, sklo)
POVINNOSTI
OBCE – VÝBĚR komodit
POPLATKU
podílu separovaných složek

Sazba
poplatku v
odpadu
případě splnění limitů

1.

Poplatek na hlavu + vlastník nemovitosti
• Jednorázový poplatek pro každého občana, který má trvalý pobyt
• V případě, že vlastním nemovitost v obci (rekreační chata apod.), kde není trvale přihlášena žádná
osoba – jeden poplatek za nemovitost
• Maximální sazba poplatku 1200,-/osobu

www.ozoostrava.cz

denní svozy nádob
2.

Poplatek z nemovitosti
a) Váha
• sazba dle legislativy max. 6,-/kg
b) Obsloužený objem
c) Přistavený objem
• sazba dle legislativy max 1,-/litr

Sazba poplatku v
případě splnění limitů

2021

2022

2023

2024

800

900

1000

1250

2021

2022

800
500

500

2023

900
500

1000
500

500

Poplatkové období v roce

2024

2025
1500

1250
500

500

2026

2025

1600

1500
500

500

2027

2026

1700

1600
600

500

600

600

2028

2027

1800

1700
700

600

2029

2028

2030

2029

1850

1850

1800

1850

700

700

• Posílení separačních stanovišť v obci vs. door to door systémy (nádoby na tříděný odpad u rodinných domů)

O
F
otlivých nádob na SKO => nárůst separačních nádob IN VÁŽENÍ OBČANÉ,
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (§ 157)

,,,Třídící sleva pro obce“ (§ 157 + příloha č. 12)
§ 157 - do roku 2029 se KO podle § 40 odst. 1 (s výjimkou NO) jehož původcem je obec - zahrne v rámci poplatku
ne jako využitelný odpad, ale jako KO - pokud celková hmotnost takového odpadu uloženého na libovolnou skládku od prvního dne kal. roku, ve kterém nastane poplatkové období, nepřesáhne množství vypočtené
podle přílohy č. 12.

V SOBOTU

23. 10. 2021

V DOBĚ
anovišť v obci vs. door to door systémy (nádoby na tříděný
OD 8.00 DO 12.00 HODIN
mů)
BUDOU NA TOČNĚ
Sazba poplatku za ukládání odpadů na skládku
pro KO = 500 Kč za tunu.

Obec informuje

pokud přesáhne - jako využitelný odpad - Příloha č.
9. rok 2021 - 800 Kč
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700

• Velký důraz se klade na třídění jednotlivých komodit (papír, plast, BIO, kovy, sklo) a tím pádem zvyšování podílu
separovaných složek

• Snižování kapacit jednotlivých nádob na SKO => nárůst separačních nádob

AUTOBUSU
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ
PŘISTAVENY KONTEJNERY
NA VELKOOBJEMOVÝ
A NEBEZPEČNÝ ODPAD.

11

1850

800

• Cílem je postupné snižování produkce směsného komunálního odpadu

• Obce přechází na 14ti denní svozy nádob

2030

800

SRPŠ PŘI ZŠ T.G.M. JISTEBNÍK

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Začátkem července se „vystěhovala“ mateřská škola
do své nové budovy a mohla začít rekonstrukce školní družiny. Ihned započaly práce na sociálním zařízení.
Rekonstrukce se provádí na základě projektu firmy Minimalistic s.r.o., která návrh konzultovala s paní starostkou, vedením školy a paní vychovatelkou. Prostor bude
sloužit 30-ti dětem. Už se nemůžeme dočkat, až bude
vše hotovo.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka ZŠ TGM

Spolek rodičů a přátel školy funguje při naší škole již
několik desítek let a je založen na vzájemné spolupráci
rodičů se Základní školou.
Od listopadu roku 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, písmenkových 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 příspěla na
každého žáka tisícikorunou a díky tomu jeli téměř
všichni. Na konci školního roku jsme obdarovali kytičkou naše paní učitelky a pěknými dárky 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

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JISTEBNÍK

ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Od minulého vydání Jistebnického zpravodaje vyjela
jednotka hned k 15-ti událostem. Skoro ve všech případech se jednalo o technické pomoci různého charakteru. Rekordním dnem co se týká počtu výjezdů, byl
poslední školní den, tedy 30.června. Jednotka v tento
den vyjela hned ke 4 událostem.
Jako každý rok potrápilo naši obec počasí. Jednalo
se o rozmary počasí vlivem vichřice nebo silných lokálních srážek. Naštěstí nás nepotkalo neštěstí, které
potkalo Jižní Moravu těsně před prázdninami a škody,
které postihly naši obec, byly minimální.
Jednotka se rovněž připravovala na plánovanou pomoc Jižní Moravě. Na místo události vyjely v rotaci 3
odřady dobrovolných hasičů z různých koutů kraje na
pomoc postiženým tornádem. Nakonec nebyla naše
jednotka povolána.
Hned u 12-ti událostí byla využita motorová pila. Popadané stromy na hrázi rybníka Bezruč či Fibichu jsou už
našim každoročním koloritem.
Jak jste si mohli všimnout, tak naše požární zbrojnice
dostává nový kabát. Jsme za tento počin nesmírně
rádi, zvyšují se naše podmínky jak pro zásahovou tak i
pro ostatní činnost. Ke zvýšení a zrychlení akceschopnosti jednotky byly pořízeny nové rolovací vrata. Tímto
tedy děkujeme vedení obce Jistebník za péči, kterou
nám věnují.
Vrátím se tedy slovem k našemu nejtežšímu dni v probíhajícím roce. Den 30. července pro nás začal po 4.
hodině ranní. Jednotka vyjela k popadaným větvím

na hráz rybníka Bezruč. V 8h ráno byl opět vyhlášen
poplach. Jednalo se o vzrostlé a popadané stromy na
Fibichu. Jednotka provedla pořezání a odklizení stromů a komunikaci zprovoznila. V tento den jsme měli
domluvenou pomoc se stavěním stanu na připravované sympozium. Bohužel tuto pomoc přerušil další
výjezd jednotky. Členové se tedy rozdělili a stihli obě
akce najednou. Vlivem technické závady na nákladním automobilu došlo k úniku 40 l hydraulického oleje.
Jednotka spolupracovala s profi jednotkou z Bílovce
na zasypání uniklé látky pomocí nasákavého sorbentu.
Rovněž monitorovala možný únik do místního potoka
a preventivně instalovala sorbční hady na hladinu. Naštěstí se únik neprokázal. Zhruba 1h po této události
byla jednotka znovu povolána k vyvrácenému stromu
na cyklostezku vedoucí do Polanky. Jednotka provedla
pořez stromu a vrátila se po těžkém dnu na základnu,
kde ošetřila technické prostředky a znovu je připravila
k případnému výjezdu.
V rámci výcviku rovněž provedla demontáž starých
výjezdových vrat, jelikož se už členové nemohli dočkat
automatických vrat, které hned v další dny využila k výjezdu na událost.
Prožili jsme tedy celkem složité období. Vnímali jsme
počiny počasí. Všímali si velkých a krásných změn na
požární zbrojnici. Pro to vše tento koníček děláme, je
pro nás posláním.
připravil Tomáš Vykydal

SDH Jistebník

ZŠ TGM Jistebník

1. září 2021
Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo s prvňáčky a jejich rodiči v přísálí kulturního domu. Do prvního
ročníku nastoupilo 27 dětí. O úvodní program se postarala Ing. Danka Němcová ze ZUŠ Studénka se svými žáky.
Třídní učitelka Mgr. Iva Součková pak představila prvňáčky. Děti dostaly od obecního úřadu barevné tričko s logem
základní školy, kapsář a maminky dětí pak převzaly 1000,- Kč jako příspěvek na nákup školních potřeb.
Všem dětem přejeme šťastné vykročení do nového školního roku!
Mgr. Š.árka Storzerová, starostka obce

12

13

TIPY NA VÝLET
Nová rozhledna v Poodří
má v okolí několik „sester“
V turistické oblasti Poodří, konkrétně v Blahutovicích
nad Odrou, místní části Jeseníku nad Odrou, stojí v blízkosti dalších atraktivit nová rozhledna, která je součástí
sítě rozhleden a vyhlídek v Euroregionu Silesia – jde
o třiadvacet vyhlídek a rozhleden v Česku a jedenáct
v Polsku.
Na blahutovickou kuželovitou ocelovou rozhlednu s
dřevěnými prvky a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15
m bez potíží vystoupají jak rodiny s malými dětmi, tak
senioři. Kolem středového nosníku rozhledny, jež stojí
na Blahutovickém vrchu, nejvyšším místě v okolí s nadmořskou výškou 320 m, se vine kruhové vřetenové
schodiště. Charakteristický kuželový tvar stavby je
dán dřevěnými pilastry jednoduchých trojúhelníkových tvarů, které jsou uspořádány do kruhu. Součástí
stavby je také místnost zázemí z monolitického betonu
na úrovni terénu.

Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad Odrou je
nová, unikátní cyklistická stezka s kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí, která navíc spojuje
několik bodů Technotrasy. Jedním z nich je i nedaleký
Jesenický pramen. V Kyselce Jeseník nad Odrou si lze
prohlédnout stáčírnu minerální vody a zapojit se i do
speciálních zážitkových kurzů a vyrobit si vlastní levandulový sirup.
Nedaleko Blahutovic nad Odrou navíc vede unikátní
Františkova cesta a jedno z jejích zastavení je v těsné
blízkosti rozhledny.
Tak vzhůru na rozhledny!

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

MVDr. BARBORA STORZEROVÁ
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

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

www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
www.technotrasa.cz
DM turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko,
o.p.s.

Poodří

Při příznivých klimatických podmínkách a dobré viditelnosti odtud lze vidět skoro celou Moravskou bránu,
od Hranic až po Ostravu, Beskydy, Jeseníky, Hostýnské vrchy, města Hranice a Odry a hlavně úžasnou
přírodu v okolí Blahutovic, nádherné malé vesničky.
Poblíž místa, kde se dnes tyčí rozhledna, stával v minulosti větrný mlýn.

Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad Odrou byla v
rámci přeshraničního česko-polského projektu Silesianka – stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia postavena i rozhledna Okrouhlík ve Slatině a Veselská rozhledna ve Veselí u Oder. Kromě nich
jsou v turistické oblasti Poodří i další vyhlídková místa,
k nimž patří například kostel sv. Mikuláše v Bílovci, či
rozhledny v Bílově nebo u vesnice Odry Pohoř.
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7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO SOCHAŘSKÉHO A MALÍŘSKÉHO SYMPOZIA
V termínu od 2. 7. do 10. 7. Galerijní ulice, umělecký
spolek, spolu s obcí Jistebník uspořádali již 7. ročník
sochařského a malířského sympozia. Stejně jako loni
měli umělci možnost tvořit v prostorách KD a jeho
okolí.
Peter Lipa se svou kapelou a hostem Michalem
Žáčkem sympozium zahájili famózním koncertem.
A to i přesto, že část kapely měla u Galerijního rybníka
před koncertem nezaviněnou autonehodu.
Přes cestu se rozhodly přejít kačeny. Řidič slovenské
posádky zabrzdil, ale kamion za nimi to nezvládl. Kačeny přežily, auto ochránilo posádku, ale po nárazu
zezadu bylo již nepojízdné.
„Zrození“- je název letošního sympozia, zúčastnilo se ho pět autorů ze Slovenska a šest z Česka.
Juraj a Max Čutkovi pracovali na sochách, stejně jako
Jabub Bachorík a Martin Ščepka. Poslední ze Slováků Marián Komáček tradičně tvořil díla štětcem.
Nejvyšší sochu 7,5 metrů vysokou vytvořil Boris Jirků,
má příznačný název „Velká matka“. Bohumil Eliáš dokonce pracoval se sklem, ale jako velmi plodný autor
namaloval na téma zrození i několik obrazů. Zdeněk
Tománek nás určitě překvapí na výstavě několika
plátny, na kterých pracoval před kamerami ČT, která
opět byla u toho.
V Galerii u foťáka proběhla 6. 7. dlouho odkládaná
vernisáž výstavy loňského sympozia. Součástí vernisáže bylo odhalení sochy prof. Borise Jirků „Lotova žena“, za hudebního doprovodu kytaristy Martina
Dytka.

Marián Komáček

Zdeněk Tománek a ČT Ostrava

koncert

Z koncertu : host Michal Žáček, Radovan Tariška a Peter Lipa
Z. Dunko, B. Jirků
Juraj Čutek

Max Čutek

Jakub Bachorík

m
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p
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Spolková činnost

Spolková činnost

Pavel Honus a první nátěr „Velké matky“ od Borise Jirků

ž
vernisále
ní soch
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d
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a
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Závěr sympozia patřil „cukrářům“.
Všichni kdo měli chuť mohli předvést své cukrářské dovednosti za doprovodu kapely Evergreen Boys, která se
postarala o příjemnou atmosféru. Byla jen velká škoda, že se závěrečné akce nemohli zúčastnit výtvarníci ze Slovenska, kteří museli Jistebník opustit předčasně o dva dny - z důvodů pandemických opatření slovenské vlády.

Vítězové Cukrářského „sympozia“ rodina Gavendova, E. Prudilová a prof. B. Jirků, který jim předal svou serigrafii.

Spolková činnost

Druhé místo: P. Kučerová

Třetí místo: manželé Bajnarovi ze Studénky

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se na přípravách a realizaci letošního sympozia podíleli. Ať to byli
jistebničtí hasiči při stavbě stanu, dobrovolníci, kteří byli
ochotní být umělcům k dispozici, především P. Honusovi s manželkou, Z. Dunkovi, L. Schestagovi, J. Šeděnkovi a M. Šajnovi, pro kterého nebylo nic problémem.
Díky patří i restauraci Na obci za výbornou stravu a vždy
usměvavou obsluhu.
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Děkujeme sponzorům a firmě JIHO, která byla se svým
strojovým parkem vždy k dispozici.
Velký dík patří firmě Chlebiš, která se postarala o servis
řetězových pil značky STIHL.
Zvláště děkujeme všem občanům v blízkosti KD, kteří
trpělivě snášeli zvýšený hluk během celého sympozia.
J. Lipina, předseda spolku Galeriní ulice, umělecký spol.

JAK JSEM POTKAL ORCHESTR
Pocházím z hudební rodiny. Co si pamatuju, vždycky
se u nás doma hrálo na kytaru, housle nebo klavír. Dodnes si nevybavuju, proč se moji rodiče rozhodli dát
mě v šesti letech zrovna na zobcovou flétnu. Snad
proto, že výuka mohla probíhat přímo v Jistebníku a
nemusel jsem nikam dojíždět. Tedy musel, ale na kole.
Půldruhého kilometru, k panu učiteli Ladislavu Mariašovi domů. Byl to on, kdo mě nejprve naučil správně
dýchat tak, abych hru na dechový nástroj zvládal.
Říká se tomu dýchání do břicha. „Jakube, lehni si tady
na zem a dokud se ty knížky, které ti položím na břicho,
nebudou při dýchání zvedat, nedýcháš správně. Nezačneme hrát, dokud to nebudeš umět.“ Trvalo mi to.
Cvičil jsem to několik dní i doma. Nakonec pan učitel
uznal, že jsem připraven a že můžu začít s prvními tóny.
Zezačátku mě to bavilo. Nejprve cvičení pro začátečníky, pak jednoduché písničky z táborových zpěvníků, které jsem si mohl sám vybrat. Bylo to prostě fajn
a hlavně mi to, troufám si říct, i docela šlo. Ale pak
přišly na řadu těžší cvičení a etudy, což vyžadovalo
pravidelný nácvik doma. Bez toho to nešlo. V dětství
jsem ale měl spoustu různých zájmů, kterým jsem
se denně věnoval. Flétna, fotbal, hasiči, výtvarný a
přírodovědný kroužek a pak samozřejmě také běžné lítání po venku. Nedával jsem hudbě tolik, kolik
bych měl, a když se blížila další hodina, zjistil jsem, že
vlastně neumím to, co umět mám, a bál jsem se, že
pan učitel nebude spokojen s tím, jak pracuju. Nutno
říct, že oprávněně. Bylo mojí vinou, že jsem do hodin
chodil čím dál tím víc nerad. Po třech letech jsem poprosil rodiče, aby mi pomohli panu učiteli nějak říct,
že už mě to nebaví a že s hrou na flétnu končím. Už
si ani přesně nepamatuju, jak to proběhlo. Možná,
že jsem jenom zbaběle nepodal přihlášku do dalšího ročníku, aniž bych se s panem učitelem rozloučil
a poděkoval mu. Vážně si nevzpomínám. Asi bych
se ho na to mohl zeptat, když už si roky tykáme…
A jak už to tak bývá, něco končí a něco nového začíná. Bylo mi deset a během roku bez „povinného“
hraní jsem si uvědomil, že mi hudební režim chybí.
Sice jsem zjistil, že je moc fajn, když si doma nebo u
táboráku hraju písničky jen tak pro radost, bez cvičení a stresu, ale že by nebylo špatné zkusit zase
něco nového. Poradil jsem se s rodiči a pár týdnů
nato jsem se odhodlal a vyrazil na zkoušku zdejšího
dechového orchestru. Byl pátek kolem sedmé večer a vidím to jako dnes. Na schodech do kulturního
domu stojí starší pán s mladým mužem a o něčem si
povídají. Namířím si to k nim a velmi nesměle pravím,
že umím hrát na zobcovou flétnu, že bych rád začal
hrát v orchestru a koho se můžu zeptat, jestli by to šlo.

„V našem orchestru se na zobcovou flétnu nehraje.
Ukaž zuby,“ řekne mi starší z nich a já zuby nechápavě vycením. Pak se otočí k mladšímu a jen prohodí:
„Křídlovka?
„Křídlovka,“ odvětí mladík…
Takové bylo mé první setkání s Jirkou Hájkem, dnes
trumpetistou Vojenské hudby Olomouc, a panem
Jiřím Halatou, dlouholetým kapelníkem a šéfem
Dechového orchestru mladých Jistebník. Člověkem, který obcházel chalupy a verboval jistebnické děti, které pak pět dní v týdnu učil hrát na
všechny možné nástroje, které orchestr potřeboval. I já jsem asi po dvou měsících přešel z křídlovky na baskřídlovku, protože mi prostě bylo sděleno, že je to potřeba. Poslechnul jsem a obětoval se
pro orchestr. Tak, jak se to snažím dělat dodnes.
Za více než 20 let jsem s orchestrem procestoval Evropu. Jistebník jsme reprezentovali v Polsku, Německu, Rakousku, Slovinsku, Rumunsku, Lotyšsku, Itálii,
Francii, Španělsku, Irsku, Makedonii a Řecku. Spousta úžasných zážitků s partou úžasných lidí. Byla to zábava. Tedy stále je. Nyní je ale zapotřebí všechnu tu
zábavu, kterou jsem mohl zažívat kvůli jiným, kteří se
starali, splatit. Pan Halata už tady s námi není dlouhé
roky a letos nás opustil i Vítek Matějka. Velký šéf tělem, duší i srdcem, kterého jsem si moc vážil a který
byl mým velkým lidským vzorem. Nyní je na mě, aby
se orchestr nejen udržel pohromadě, ale aby se také
podařilo znovu přivést k dechové hudbě mladé jistebnické muzikanty. Dechový orchestr mladých Jistebník letos slaví 75 let své existence. Za tu dobu jím prošly desítky hudebníků z širokého okolí. Jeho jádrem
ale byli vždy jistebničané. Mým velkým přáním je, aby
tomu tak zase bylo. Proto se chystáme ve spolupráci
s okolními základními uměleckými školami (především se ZUŠ Studénka) a ZŠ Jistebník zlepšit nábor
dětí, a poté, až se naučí hrát, je do orchestru přivést.
Rádi bychom také pořádali jednou za čas veřejné
zkoušky, kde by rodiče a jejich děti mohli na vlastní oči
vidět, jak taková kolektivní hudební práce vypadá a co
obnáší. A zde se vlastně dostávám k tomu, o čem byla
první polovina tohoto mého příspěvku. I já jsem patřil k těm, kteří v dětství neradi cvičili a hru na hudební
nástroj brali za jakýsi povinný koníček. Teprve v orchestru jsem poznal to pravé potěšení a zápal. Když
budu lehce patetický, nedokážu si dnes představit
jiné trávení pátečního večera, než na pódiu jistebnického Kulturního domu. Díky hraní v orchestru jsem si
navíc našel kamarády na celý život. A co vy víte, třeba
je tady jednou najdou i Vaše děti…
Jakub Otto
předseda DOM Jistebník

19

Spolková činnost

JISTEBNÍK

HC JISTEBNÍK SE PŘIPRAVUJE NA SEZÓNU 2021/2022
Jako každý rok nás také letos čeká
mezinárodní hokejový turnaj, který se tentokrát koná
první zářijový víkend a opět v Klášterci nad Ohří. Po loňském úspěšném tažení jedeme do Klášterce tentokrát
s jasným cílem, a to minimálně obhájit 5.místo. Očekávání je tedy veliké. Sledujte nás proto na Facebooku
a Instagramu – o reporty určitě nebude nouze – a na
dálku nám fanděte!
Lucie Hasalová

Kultura / info
Sport

Hokejisté HC Jistebník Carps se připravují na novou
sezónu, která snad už nebude nijak ovlivněna koronavirem. Příprava začala docela brzy a tým se v různém
složení sešel jak na ledě, tak na fotbalovém hřišti v rámci každoročního turnaje v malé kopané, a v tělocvičně
na florbale.
Po dlouhé době jsme tedy pohledali brusle, hokejky,
výstroje a vydali jsme se na ranní trénink na led. Začátky jsou jako každý rok těžké a když k tomu přidáme
covidová opatření, jsme rádi, když se vlezeme do výstroje. Pár koleček na seznámení se s ledovou plochou
a trénink mohl začít. Myslím, že napoprvé jsme nasadili
vysoké tempo.
Další akcí v našem kalendáři byl každoroční turnaj
v minikopané v Jistebníku. Po menších peripetiích, kdy
jsme se přihlásili, poté odhlásili, a nakonec jsme se přece jen znovu přihlásili, jsme se turnaje zúčastnili, protože chuť byla velká. Nečekali jsme od toho tolik, jako
v předešlých letech, ale o to víc jsme si to šli užít. V prvním zápase jsme sice vedli, ale nakonec jsme s velmi
mladým a běhavým týmem prohráli 1:3. Postupem
času se naše dieselová mašina rozjela a výsledkem byl
postup ze skupiny, což pro nás bylo velice příjemným
překvapením. Další soupeř, a jak se později ukázalo, zároveň také 3. nejlepší tým turnaje, byl nad naše síly. Ale i
tak jsme byli s výkonem a umístěním v polovině tabulky
spokojení.
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TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych vás informoval, že VV MS KFS rozlosoval podzimní soutěže MS KFS SR 2020/21 takto.
Rozlosování podzimní části 2021 je také k dispozici na www.tjjistebnik.cz.
Tímto se nám rozbíhají soutěžní mistrovská utkání, na která zveme širokou jistebnickou veřejnost. Doufáme, že
v hojném počtu přijdete na náš fotbalový stánek náš klub povzbudit (po dlouho trvající covid pauze).
ČPP I.A třída mužů sk. B:
14. 08. 2021 / SO / 17:00 / Jistebník - Řepiště
21. 08. 2021 / SO / 16:30 / Dobrá - Jistebník
28. 08. 2021 / SO / 16:30 / Jistebník - Dolní Lutyně
05. 09. 2021 / NE / 16:00 / Smilovice - Jistebník
11. 09. 2021 / SO / 16:00 / Jistebník - Baník Albrechtice
18. 09. 2021 / SO / 15:30 / Dobratice - Jistebník
25. 09. 2021 / SO / 15:30 / Jistebník - Staré Město
02. 10. 2021 / SO / 15:30 / Jablunkov - Jistebník
09. 10. 2021 / SO / 15:00 / Jistebník - Stonava
17. 10. 2021 / NE / 14:30 / Bystřice - Jistebník
23. 10. 2021 / SO / 14:30 / Jistebník - Lučina
30. 10. 2021 / SO / 14:30 / Vratimov „B“ - Jistebník
06. 11. 2021 / SO / 14:00 / Jistebník - Libhošť
Trenér a vedoucí družstva zůstávají nezměněni (trenér – Petr Moučka a vedoucí družstva Petr Nesvadba st.).
Přestupy hráčů:
Odešel: Oginjan Ognjanov (brankář)
Přišel: Jaroslav Bednář (Klimkovice), Adam Taraba a Martin Šimák (oba z celku MSK Karviná)

OS mladší přípravka 4 + 1 sk. B:
09. 09. 2021 / ČT / 17:00 / Jistebník - Kateřinice
16. 09. 2021 / ČT / 16:30 / Lubina - Jistebník
21. 09. 2021 / ÚT / 16:30 / Olbramice - Jistebník
28. 09. 2021 / ÚT / 10:00 / Jistebník - Petřvald
02. 10. 2021 / SO / 10:00 / Petřvald - Jistebník
07. 10. 2021 / ČT / 16:30 / Jistebník - Lubina
14. 10. 2021 / ČT / 16:30 / Kateřinice - Jistebník
21. 10. 2021 / ČT / 16:30 / Jistebník - Olbramice
Výkonný výbor TJ ISMM Jistebník v prázdninové
době připravil sportovní areál na znovu otevření.
Provedlo se vyzkoušení veškeré elektroniky - rozhlasovna, PC a internet, dokončily se rekonstruované
místnosti - rozhodčí, sklad na dresy a vstupní chodba.
Znovu se instalovaly tři stožáry na vlajky, které budou
vlát při každém mistrovském utkání. Tyto jsou umístěny naproti hlavní tribuny přes hřiště, u reklamních
bannerů.
Dále proběhl na našem hřišti dne 10. 7. 2021 turnaj
v malé kopané ,,O pohár starostky Obce,, - přihlásilo
se celkem 11 týmů. Na 1. místě se umístil celek - Švihorovy koně, 2. místo - Ultimate team, 3. místo - Klenba.
Tradičně byly vyhlášeny tři ocenění, a to nejlepší
brankář turnaje - Marek Šumník (PIDIFEST), nejlepší
střelec turnaje - Pavel Žůrek (PIDIFEST), nejlepší hráč
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turnaje- Marcel Rodek (Sebranka).
Úvodní mistrovské utkání našich mužů konané v sobotu 14. 8. 2021 skončilo zaslouženou remízou 2:2
s mužstvem Řepišť., když branky našeho družstva
vsítili T.Wojcik a M. Vavroš.
V poločase tohoto utkání předalo vedení TJ
ISMM Jistebník dárkový koš dlouholetému
členovi, bývalému trenérovi a velkému fanouškovi jistebnické kopané panu Jiřímu
Sýkorovi u příležitosti jeho životního jubilea
– s poděkováním za jeho dlouholetou činnost
v rámci TJ.
Autor článku. Bc. Veselý Ondřej

11. ROČNÍK JISTEBNICKÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PŮLMARATONU
V sobotu 21. 8. 2021 se u nás
v Jistebníku uskutečnil již
11. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu.
Akce letos proběhla bez jediného zásadního zádrhelu
a od účastníků, jak samotných závodů, tak dětské olympiády, jsme se dočkali
pouze pozitivních ohlasů. Pouze jeden maratonec si
postěžoval na to, že ho píchla vosa.
Asi jediným negativem tohoto ročníku byla nižší účast
startujících (celkem 79, z toho 7 Jistebničanů, 1 Srb a 2
Poláci), než bychom potřebovali. Roli zřejmě nesehrála ani tak situace kolem covidu, ale spíše prázdninové
dovolené a následující víkend se konající B7, kvůli které
spousta tradičních účastníků regenerovala své síly. Ve
stejném termínu se rovněž konal parádní horský Jesenický maraton.
Proto jsme se letos dostali do opravdu vysokého finančního deficitu. Jsou to totiž právě samotní běžci,
kteří nám svým startovným pomáhají s vyrovnáním
výdajů na dětskou olympiádu a její aktivní doprovodný
program.
Velkým pozitivem je naopak zájem několika nově se
přitěhovalých Jistebničanů, podílet se na organizaci
příštího, již 12. ročníku akce v termínu 21. 5. 2022.
10% ze zaplaceného startovného letos poskytneme
jistebnickým dobrovolným HASIČŮM.
Pokud by se mezi Jistebničany našli takoví, kteří by nás
dodatečně finančně podpořili, určitě bychom takovou
pomoc přijali a rádi sepsali darovací smlouvu směrem
k pořadateli závodu, spolku Jistebník v pohybu z.s.
Tímto tedy děkujeme panu Miloši Cváčkovi a jeho firmě ISMM. Jednak za úhradu výroby startovních čísel
a rovněž za zapůjčení 2 pořadatelských stanů. Dále
Ivanu a Vítovi Lövyovým za finanční příspěvek a Lence Hehejíkové za dodání zdravé sportovní výživy do
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cen pro vítěze. Poděkování rovněž náleží vedení obce
Jistebník za roční finanční příspěvek na činnost našeho spolku.
Novinkou letošního ročníku bylo zahájení spolupráce
s Rádiem ČAS. Akce se moderátorům líbila přišli již s
nápady, jak ji dále posunout.
Výborná spolupráce je rovněž s nájemníky hospůdky
na hřišti – skupinou MGCI – MACAO GRAND IMPERIAL CLUBEM, kteří již druhým rokem zajistili parádní
občerstvení závodníkům, pořadatelům a všem návštěvníkům naší akce. Díky.
Velké poděkování náleží všem, kteří se na akci podíleli jako pořadatelští dobrovolníci, jak na trati závodu včetně jistebnických HASIČŮ, tak na průběhu dětské
Olympiády, za jejíž velmi aktivní spoluorganizaci děkujeme Lence Maláníkové. Jednalo se celkem o 65 dobrovolníků, fungujících „za pivo a párek“, bez kterých by

se akce nemohla uskutečnit. Ještě jednou všem DÍKY
MOC ZA VAŠI POMOC.
Výsledky a kompletní fotogaleri akce najdete na www.
vh-pulmaraton.cz
Martin Otto, hl. organizátor

HRY BEZ VENKOVSKÝCH HRANIC / 4. 9. 2021
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Podrobnější informace o akci otiskneme v příštím zpravodaji
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VÍTĚZNÉ DRUŽSTVO JISTEBNÍKU
Jana a Jakub Stozskovi, Václav a Kateřina Němcovi, Pavel Krmelin, Marek a Libuše Strakovi,
na fotografii chybí Eliška Rybková
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Uvítáme maminky „dobrovolnice“, které by na bazárku mohly vypomáhat
za odměnu výhodnějších podmínek prodeje a možnosti předvýběru oblečení.

PODZIMÍ A ZIMNÍ OBLEČENÍ
DĚTSKÉ, TĚHOTENSKÉ, DÁMSKÉ + obuv, potřeby a hračky

v kulturním domě JISTEBNÍK
pátek 1. 10.
sobota 2.10.
neděle 3.10.

příjem věcí na prodej
PRODEJ
výdej neprodaných věcí

11:00 – 17:00 (jiný čas po dohodě)
9:00 – 13:00
10:00 – 12:00

Zájemci, kteří chtějí na burze prodávat, ať kontaktují organizátory e-mailem
na: bazarek.jistebnik@seznam.cz
Obdržíte osobní číslo pro označení svých prodávaných věcí + seznam,
pravidla a pokyny.
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Uvítáme maminky „dobrovolnice“, které by na bazárku mohly vypomáhat
za odměnu výhodnějších podmínek prodeje a možnosti předvýběru oblečení.
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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
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gabcadocekalova@seznam.cz
27

alena / jan
lipinovi

OBSAH

Bretagne
Bretaň

7. 10. 2021

OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
1 JISTEBNÍK
Vysokorychlostní trať
vernisáž
Obecně závazná vyhláška
Zasedání zastupitelstva obce
3 JISTEBNÍK
Naši jubilanti
4
Poděkování
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
5
Jistebník
145, tel:o602
578voleb
087, galerijniulice@email.cz,6 galerijniulice.cz
Oznámení
konání
Obec představuje / Miloš Kaiser
8
Zákon o odpadech
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v 17:30 Galerie u foťáka
7. 10.-24. 10. 2021

ZŠ JISTEBNÍK
Rekonstrukce školní družiny
Školní rok 2021-2022
SRPŠ při ZŠ T. G. M. Jistebník

12
13

JISTEBNÍK

SDH
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říjen
2021
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VERNISÁŽ VÝSTAVY
POODŘÍ7. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA

JISTEBNÍK

Tipy na výlet
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BACHORÍK Jakub
SPOLKOVÁ ČINNOST
7. mezinárodní sochařské
ČUTEK Juraj
a malířské sympozium v Jistebníku
ČUTEK Max 16
Jak jsem potkal orchestr
19

KOMÁČEK Marián

SPORT
ŠČEPKA Martin
HC Jistebník se připravuje na sezonu
ELIÁŠ Bohumil20
2021/2022
TJ ISMM Jistebník - oddílJIRKŮ
kopané Boris 22
11. ročník Jistebnického VH půlmaratonu
LIPINA Jan 23
Hry bez venkovských hranic
24

28. 10.-28. 11. 2021

zrození
28

LIPINOVÁ Alena
MALINA Miroslav
TOMÁNEK Zdeněk

28. října 2021
v 17°° Galerie u foťáka

Jistebník 145
tel: 602 578 087, galerijniulice@email.cz
galerijniulice.cz

Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
listopad-prosinec 2021
je 19. říjen 2021
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Jistebník se baví
28. října

Vernisáž mezinárodního sympozia
Galerie u foťáka

10. listopadu

Talk show Zbigniewa Jana Czendlika
KD Jistebník

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
listopad-prosinec 2021 je 19. října 2021
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto J. Lipina, archív OÚ Jistebník

