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Vážení občané,
úvodní slovo zpravodaje bych chtěla věnovat památce nedávno
zesnulého pana Vlastimila Vágnera, který byl členem rady obce
a členem zastupitelstva obce téměř 23 let.
Posledních 13 let byl také předsedou finančního výboru.
Chtěla bych mu poděkovat především za ochotu a tvůrčí přístup
k řešení problémů.
Rodině a blízkým příbuzným pak vyjádřit upřímnou soustrast.
Mgr. Šárka Storzerová
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Děkujeme všem spoluobčanům, kteří respektují obecně závaznou vyhlášku obce Jistebník
č. 1/2021, o regulaci hlučných činností: každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkolárek, motorových pil....
Celé znění vyhlášky naleznete na oficiálních webových stránkách obce v oddílu vyhlášky a nařízení.

Blíží se závěr roku 2021 a já bych ráda poděkovala za vydatnou pomoc během roku hasičům,
veliteli zásahové jednotky p. Tomáši Vykydalovi, starostovi hasičů p. Romanu Konečnému,
sportovcům, předsedovi Ing. J. Vitochovi, Galerijnímu spolku, manželům Lipinovým za vydávání
obecního zpravodaje a rozvoj kultury v obci.
Mé poděkování patří všem zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, zaměstnancům mateřské školy a základní školy, předsedům a členům jednotlivých spolků, vedoucí obecní knihovny,
firmám a občanům, kteří se ve svém volném čase věnují naší mládeži a záleží jim na šíření
dobrého jména naší obce v okolí.
Vážení občané,
přeji Vám krásné prožití adventu a vánočních svátků.
V novém roce především pevné zdraví a osobní spokojenost v rodinném a pracovním prostředí.
Vaše starostka obce Mgr. Š. Storzerová

VYSOKORYCHLOSTNÍ TRAŤ V OBCI JISTEBNÍK
Dne 16. 9. 2021 se uskutečnilo pracovní jednání k plá- Pracovníci oddělení přípravy VRT prověřili možnosti,
nované výstavbě vysokorychlostní tratě v naší obci. jak vyhovět požadavku obce na posun trasy východJednání inicioval Spolek pro přijatelný život kolem dál- ním směrem. Posun je z pohledu technického řešení
nic.
možný, ale výrazným negativem takového řešení je
Tohoto jednání se účastnil předseda spolku J. Var- nutnost vést trasu vysoko nad terénem, aby VRT přega starosta města Klimkovice, poradce pro dopravu kročila koleje dnešního železničního koridoru.
a metodik dopravy Ing. F. Kopecký, místopředsedky- Na jednání jsme byli ubezpečeni, že budeme včas inně spolku I. Ravčuková starostka Hladkých Životic, formováni o dalším postupu a možnostech protihlukoIng. L. Bárta starosta obce Olbramice, Mgr. J. Klečka, vých opatření.
PhD., za obec Jistebník pak Ing. V. Stareček, Ing. J. BruMgr. Š. Storzerová
zek a J. Kašinský, za Správu železnic Ing. M. Pinkava
vedoucí oddělení přípravy a Ing. L. Kubíček systémový
specialista.
Na jednání bylo především zdůrazněno že cílem výpenky
stavby vysokorychlostní tratě ve zkratce VRT je zkrátit
cena vstu
čas při cestování, vytvořit páteř dopravy, která bude
šetrná k životnímu prostředí a propojit samostatně
fungující ekonomické oblasti. V současné době je pouze zpracována studie proveditelnosti a probíhá soutěž
na výběr projektanta.
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Obec informuje

26. 11. 2021
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Na titulní straně - pod názvem “DOBRÝ ROČNÍK”máte možnost vidět nové tváře našich
malých občánků Jistebníku.
Informujeme o možnosti zaslání fotografií dětí - ročníku 2021. Zvětšené fotografie budou
instalovány v Galerijní ulici a na Návsi Jistebnických zpěváčků. Tento projekt proběhne v několika
etapách.
Fotografie posílejte na : galerijniulice@email.cz

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR,
VE VOLEBNÍM OKRSKU JISTEBNÍK, KONANÝCH DNE 8. A 9. 10. 2021

OZO / OBEC JISTEBNÍK - MĚSÍČNÍ

ODVOZY KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2022.

Vždy lichý týden ve čtvrtek
6. 1. 3. 2. 3. 3. 31. 3. 28. 4. 26. 5. 23. 6. 21. 7. 18. 8. 15. 9. 13. 10. 10. 11. 8. 12

OBNOVA KRAJINNÉHO PRVKU
Vážení občané, chtěla bych Vás tímto požádat o pomoc při výsadbě. Jámy pro jednotlivé stromy budou
vyhloubeny pásovým bagrem. Chtěla bych požádat
muže, aby si vzali s sebou rýč na zahazování děr, palice
na zatloukání kůlů, kladívko na zatloukání hřebíků pro
úvazky stromů. Ženy a děti pak pracovní rukavice, lopatky na hloubení děr pro keře.
Po úvodním zahájení a předvedení správného postupu
výsadby stromů a keřů p. Bc. T. Skřipčákem se rozdělíme do skupin a začne vlastní výsadba. Vzhledem
k počtu sázených stromů a keřů počítáme, že tato akce
bude trvat do odpoledních hodin.
V případě, že se plánované akce zúčastníte,
prosím, abyste se přihlásili na email adrese:
starosta@jistebnik.cz
nebo telefonicky na čísle 725 432 937.
Občerstvení bude zajištěno. Těším se na setkání s Vámi
Mgr. Š. Storzerová

Obec informuje

Obec informuje

Vážení občané,
v sobotu 13. 11. 2021 v 8. 00 hodin ráno bude sraz účastníků výsadby ovocných stromů a keřů u č. p. 154 blíže
u pana J. Stavinohy.
Budeme vysazovat ovocné stromky a keře na parcelním čísle 2360, kde byla původně polní cesta. Historicky to byla spojnice mezi Jistebníkem a Fonovicemi.
Pro výsadbu budou použity vysoké špičáky hrušní,
jabloní, slivoní a jeřábu ptačího, které budou v následujících letech zapěstovány do vyšších kmenných tvarů,
aby bylo možno i nadále bezproblémově obhospodařovat oseté plochy i okolní plochy zemědělské půdy.
Celkový počet dřevin je 100 ks stromů – z toho 54 ks
jabloní, 20 ks hrušní, 24 slivoní a 2 ks jeřábu ptačího a
116 ks keřů, z toho 54 trnek, 54 růží šípkových a 8 lísek.
Výsadba bude dvouřadá. Tato alej povede k zrestaurovanému Knoppovu kříži a bude sloužit zejména rodinám s dětmi, pejskařům a nám ostatním k pěším vycházkám.
Na realizaci toho záměru jsme požádali o dotaci z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.
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V LETOŠNÍM ROCE JSME INVESTOVALI:
koupili jsme pozemek parc. č. 84/2, 138/1, 1801
projekt revitalizace požární nádrže
oprava střechy kulturní dům
vnitřní vybavení mateřské školy
dětské dopravní hřiště a dopadové plochy MŠ
rekonstrukce svítidel kolem chodníkového tělesa
rekonstrukce hasičské zbrojnice
oprava schodů a zábradlí ke kostelu
vybavení nového oddělení školní družiny
nakoupili jsme kompostéry a štěpkovače
oprava WC v ZŠ – nové oddělení školní družiny
workoutový park na hřišti TJ ISMM
chodníkové těleso v nádražní části obce
zhotovení kašny na návsi
projektová dokumentace ZŠ a MŠ rekonst. soc. zařízení
stavební část kašna na návsi
restaurování Knoppova kříže

cena 2 518 800,-Kč
250 428,-Kč
364 960,-Kč
688 369,-Kč
1 184 035,-Kč
376 257,-Kč
1 428 574,-Kč
1 237 740,-Kč
535 080,-Kč
2 060 025,-Kč
216 248,-Kč
706 786,-Kč
5 552 341,-Kč
496 800,-Kč
579 348,-Kč
250 492,-Kč
316 537,-Kč
18 762 820,-Kč

ZÍSKANÉ DOTACE
rekonstrukce hasičské zbrojnice
restaurování Knoppova kříže
podpora domácího kompostování
workoutový park
chodníkové těleso
doplatek mateřská škola 3. oddělení

dotace MSK
dotace MZ
dotace ŽP
dotace MMR
dotace MMR
dotace MF

400 000,-Kč
161 603,-Kč
1 891 102,-Kč
568 720,-Kč
3 466 009,-Kč
3 176 045,-Kč
9 663 479,-Kč

Rodičům každého prvňáčka, který nastoupil do 1. třídy v naši obci jsme přispěli částkou 1000,-Kč
na nákup školních potřeb, při vítání novorozenců rodiče dostali také 1000,-Kč.
Občanům, kteří dosáhli věku 80 let a bydlí v nemovitosti sami jsme přispěli částkou 800,-Kč
na odvoz směsného odpadu.
Mgr. Š. Storzerová

Obec informuje

VÝZVA KREVNÍHO CENTRA FNO
DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
V posledních dnech stoupl počet vážných zranění motorářů, sražených chodců a dopravních nehod.
Spotřeba krve je proto mimořádně velká a zásoby se
tenčí. Krevní centrum FN Ostrava je navíc jedním ze 7
krizových center v ČR, které mají za povinnost udržovat určité množství krve pro případy hromadných havárií a dalších mimořádných událostí.
Krevní centrum FN Ostrava proto žádá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru! Pro naše
pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život.
Děkujeme!
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PŘIVÍTALI JSME NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Obec informuje

Ve středu 13. 10. 2021 jsem přivítala na obecním úřadě
bývalého občana naší obce p. Fridricha Höppa nyní žijícího nedaleko Frankfurtu nad Mohanem a bývalého
starostu města Nový Jičín p. Pavla Wesselého.
Pan Höpp bydlel původně v naši obci na č. p. 114 a jeho
rodiče koupili původně statek od F. Knoppa. Ke statku
náležely i polnosti, na kterých se nacházel i Knoppův
kříž.
(V pomocné registrační knize nalezl p. Höpp záznam
o svém narození a místě pobytu)
Tomáš Mariaš ml. a Martin Bužek
se zajímají o historii i historii naší
obce a zkontaktovali se v Německu s p. Marion Hahn, která je vnučkou bývalého občana naší obce
žijící v Německu a ta pak předala p.
Höppovi informaci o tom, že kříž byl
zrestaurovaný a umístěný na své
původní místo.
Naše společná cesta z obecního
úřadu pak směřovala do polí, kde
je nyní ještě vzrostlá kukuřice. Pan
Höpp chtěl na vlastní oči vidět, jak
opravený kříž vypadá a rád by finančně přispěl ještě na výsadbu
stromů konkrétně lip, které by měly
být u kříže vysazeny.
Pan Höpp ještě navštívil místní hřbitov, na kterém nechal zhotovit před
časem pomník německým občanům a předkům, kteří žili v Jistebníku do roku 1946 a zavítal k bývalé
budově národní školy, která se stavěla v době, kdy byl jeho dědeček
ve funkci starosty obce.

vstupné 150,- Kč

Mgr. Š. Storzerová
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci listopadu a prosinci 2021 se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:

Obec informuje

Zdenka Otisková
Leopold Juřina
Ondřej Pazdera
Klára Křivánková
Jana Folgová

91 let
89 let
88 let
86 let
60 let

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Květuše Matějová
Danuše Polášková
Otakar Vaněk
Jiřina Grajová
Vítězslav Mácha
Jan Košař
Růžena Richtarová
Zdenka Vijačková
Jan Mihula
Jiří Horňáček

91 let
86 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let

V „Jistebnickém zpravodaji“ uvádíme blahopřání našich občanů k jubileím: 60, 70, 75, 80, 85 a dále každoročně.
Zpravodaj vychází na dva měsíce. Občané, kteří si nepřejí, aby byli mezi jubilanty uváděni, mohou toto oznámit
v předstihu v kanceláři obecního úřadu nebo telefonicky na čísle: 556 418 066. Rádi vám vyhovíme.

VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI . . . HURÁÁÁ!
Po roce jsme zase navštívili dopravní hřiště v Odrách.
Protože pátá třída byla v karanténě kvůli Covidu- 19,
jela jen šestá třída a nejeli jsme autobusem, ale vlakem.
Jízda vlakem byla zábavnější a zajímavější. Počasí nám
přálo, byla sice trošku zima, ale vysvitlo i sluníčko. Nejdříve jsme si museli zopakovat teorii o tom, jak se mají
chovat chodci a cyklisté na silnici a pak jsme si půjčili
kola a vyjeli na hřiště. Polovina trénovala jízdu přes

ZŠ TGM Jistebník

překážky a polovina jezdila podle pravidel silničního
provozu a pod dohledem pana instruktora na dopravním hřišti. Potom jsme se vyměnili. Nejvíce se nám líbila
volná jízda na konci výuky. Někteří pravidla dodržovali,
někteří méně, ale nikdo se nenaboural. Už se těšíme na
jaro, kdy pojedeme zase a budeme psát testy. Kdo je
splní, dostane průkaz cyklisty.
N. Malaníková
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NOVÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letní prázdninové měsíce utekly jako voda a začala škola.
Na začátek nového školního roku jsme se těšili. Čekalo na nás překvapení v podobě nových prostor pro školní
družinu.
V měsíci srpnu proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a byl instalován nový nábytek.
Děkujeme paní starostce Šárce Storzerové za finanční podporu, kterou poskytla obec. Krásné prostory ještě vonící novotou budou převážně využívat děti 1. oddělení.
Pavla Richterová - vychovatelka ŠD

ZŠ TGM Jistebník

LETNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINKA
V prvních 14 dnech měsíce srpna byla na naší škole
otevřena školní družina, které se účastnilo 12 dětí.
Protože nám počasí přálo, pobývali jsme většinu času
venku. Věnovali jsme se pohybovým hrám, malování
kamínků, dle přání dětí si také pohrály v družince.
V průběhu týdne jsme se vydali na putování po okolí, plnili jsme různé úkoly, ukládali malované kamínky,
hledali poklad. Děti byly nadšené, ale hlavně příjemně
unavené.
Eva Tomášková
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY MŠ V NAŠÍ OBCI

MŠ Jistebník

23. září 2021 proběhlo veřejné slavnostní otevření nové MŠ v Jistebníku. Starostka obce Mgr. Šárka Storzerová za
přítomnosti bývalého starosty Josefa Vorala a projektanta Ing. Tomáše Staňka z projekční kanceláře ADEA symbolicky předala novou budovu ředitelce MŠ V. Vaňkové spolu s darem deseti dětských Apple iPadů.
J.L.
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SDH JISTEBNÍK / MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA
I v letošním roce ovlivnila pandemie COVID-19 pořádání hasičských soutěží a jednotlivých lig jak v kategorii
mladých hasičů, tak dospělých. Moravskoslezská liga
mladých hasičů se neuskutečnila, jednotlivé sbory si
uspořádaly soutěže dle možností až po rozvolnění.
Liga dospělých proběhla podle naplánování, skládající
se z 12 kol, do které bylo přihlášeno i družstvo mužů, se
závěrečným kolem pořádaným v Jistebníku na hřišti TJ
ISMM, kterého se zúčastnilo 44 družstev. Jistebničtí
muži obsadili 2. místo a tím si zajistili obhajobu 3. místa
v celé Moravskoslezské lize. Ze všech soutěží, na kterých muži byli, přivezli devět pódiových umístění 3x1,
3x2, 3x3, a do první pětky se umístili celkem 13x.
Družstvo žen absolvovalo tři soutěže a bylo z toho 2x1
a 1x2 místo.
V letošním roce sbor přijal do kroužku mladých hasičů
21 nových dětí. Začátek byl pro ně těžký, ale s každým
tréninkem bylo vidět, že se jejich zručnost zdokonaluje.
Po prázdninách jsme se zúčastnili třech soutěží.

SDH Jistebník

Mladší žáci byli ve své kategorii, ve které jsou děti od 6
do 11 let sedmí, desátí a dvanáctí, děti v kategorii mini
byli druzí a třetí.
SDH Jistebník děkuje všem sponzorům, občanům
a rodičům, kteří nás podporují v naší činnosti.
Přejeme vše nejlepší v roce 2022 a těšíme se na další
spolupráci.
Za SDH Roman Konečný

SDH Jistebník

Dne 24-26. 9. 2021 proběhlo na Čeladné
MISTROVSTVÍ ČR ve westernové drezure,
kde jsme se dostali s koněm JIŘINKOU
do TOP 10 se 7. a 10. místem. Ve vojenské
exibici si kůň HERA vydobyl 4. místo a prezidentské ocenení, jež bude předáno na gala
večeru nejlepších sportovců.
Velký dík patří p. Bujnochovi a p. Spukové
za trenérskou činnost a podporu.
Hurtik Karel

14

15

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JISTEBNÍK

SDH Jistebník

Klidnější 2 měsíce, od posledního vydání zpravodaje,
prožili hasiči v Jistebníku. Celkem za toto období vyjeli
k mimořádné události jen v sedmi případech. Ovšem
charakterem událostí bylo období pestré.
Poslední teplé dny léta s pozvolna začínajícím podzimním počasím měly za následek likvidaci obtížného
hmyzu, který ohrožoval naše občany. Tento typ události jsme absolvovali hned ve dvou případech. Druhý
zářijový víkend jsme byli časně ráno povoláni k valící se
vodě v podchodu místního vlakového nádraží. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o poškozené zařízení
k odvodu spodní vody. Jednotka provedla provizorní
opravu zařízení a vyčkala příjezdu hasičů Správy železnic ( SŽ ), kterým místo události předala. Ke spolupráci
se záchrannou službou ( ZZS ) jsme byli operačním
střediskem vyzváni jen pár dnů po předchozím zásahu.
Členové provedli transport pacienta z domu do sanitního vozidla.
Jednotce byl vyhlášen poplach k požáru dopravního
prostředku na hrázi rybníka Bezruč. Hasiči vyjeli oběma vozidly, jak cisternovou automobilovou stříkačkou
( CAS ) tak dopravním automobilem ( DA ). Průzkumem nebyl potvrzen požár, ale dopravní nehoda osobního automobilu se zraněním osob. Naše jednotka není
primárně předurčena k dopravním nehodám, to však
neznamená, že členové nejsou proškoleni k poskytnutí první pomoci a odborně vyškoleni pro řešení tohoto
typu události. Na místě naše jednotka poskytla první
pomoc zraněným osobám, povolala na místo ZZS
a zabezpečila vozidlo proti požáru a nežádoucímu pohybu. Únik provozních kapalin do rybníka nebyl potvrzen. To vše ve spolupráci s profesionálními hasiči z Bílovce.
Jak jste určitě zaregistrovali
v měsíci září, došlo ke smrtelnému zranění dvou dobrovolných
hasičů, kteří vyjeli na pomoc
občanům své obce v Koryčanech. K této nešťastné události
došlo po výbuchu plynu. Ačkoliv jsou jednotky požární ochrany neustále odborně zdokonalovány, vybavovány moderními
technickými prostředky, tak i
přesto může dojít k této tragické a nešťastné události. Hasiči
jsou lidé jako každý z Vás, ale
mají dar a chtíč pomáhat lidem
nejen ve své obci. Jednotka
uctila jejich památku nastoupena před hasičskou zbrojnicí.
Čest jejich památce!

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

Připravil T. Vykydal

REALIZACE
PLOCHÝCH STŘECH I BALKÓNŮ I TERAS

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

 603 363 506
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GALERIJNÍ ULICE / UMĚLECKÝ SPOLEK
Před nedávnem proběhlo v Galerijní ulici a na Galerijním rybníku natáčení dalšího dílu pořadu ČT
„S karavanem po Česku“.

V sobotu 20. listopadu od 15 hodin se bude v jistebnickém Kulturním domě konat tradiční Svatomartinský
koncert Dechového orchestru mladých.
Z programu se můžete těšit například na skladby od
skupiny Queen. Výběr tohoto repertoáru není náhodný. V listopadu to totiž bude právě 30 let, co Freddi
Mercury odešel do muzikantského nebe. Na své si ale
přijdou i posluchači klasické, filmové i jiné populární
hudby. Po koncertě bude následovat taneční zábava
s Gangsters & Desperados Orchestra. Zajištěno bude
bohaté občerstvení, včetně ochutnávky mladých vín
z Vinotéky U Francka. Vstupné na koncert a zábavu je
dobrovolné.

Jistebnický orchestr se navíc poprvé ve své historii
představí na vánočních trzích v Ostravě! V rámci programu Ostravských Vánoc na Masarykově náměstí
odehraje svůj koncert o první adventní neděli 28. listopadu od 16 hodin. Věříme, že to bude úžasný zážitek
nejen pro nás, ale také pro posluchače, které srdečně
zveme.
Dovolte mi také, abych za Dechový orchestr mladých
Jistebník všem čtenářům popřál klidné prožití adventu,
vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2022.
Jakub Otto

M. Studio – masáže
Štáb ČT s Alešem Hámou při natáčení na hrázi Galerijního rybníka

Nabízí své služby od 1.11.2021
na obecním úřadu v Jistebníku.
Těšit se můžete na tyto druhy masáží: klasické a rekondiční masáže, havajské masáže,
masáž lávovými kameny, čínská masáž nohou An-mo, lymfatická masáž, těhotenská
masáž, bambusová masáž a baňkování. Také na přístrojové masáže, lymfodrenáž
(kalhoty), podtlaková masáž, RF- masáž a PDT- lampa pro hojení pooperačních jizev,
oparů, lupénky atd.
Marie Sroková, mob. 604500254

Natáčení v prostorách Galerijní ulice a Galerie u foťáka
VÝSTAVA „BRETAŇ“ PRODLOUŽENA DO 12. 11. 2021

MILÍ RODIČE, MILÉ DĚTI.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA POHÁDKU

ŠVEC A ČERT

Spolková činnost

Z vernisáže výstavy „Bretaň“ v Galerii u foťáka
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NEDĚLE 12. 12. 2021 V 16:00 HOD.
PŘÍSÁLÍ KD V JISTEBNÍKU
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Spolková činnost

DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH - ZVE NA KONCERTY I TANEČNÍ ZÁBAVU

TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ
Vážení sportovní příznivci jistebnické kopané, přinášíme vám několik stručných informací z fotbalového
dění v naší obci, ale i z toho, co se v našem sportovním
areálu událo nebo bude dít. Zároveň přikládáme přehled dosažených výsledků fotbalových utkání našich
mužů a taktéž naší mladší přípravky. Ta je momentálně fotbalově a výsledkově úspěšnější - do budoucna
je to určitý příslib lepších fotbalových časů.
Mladší přípravka (2013 a mladší)
Naše mladší přípravka odehrála zatím 5 zápasů s bilancí: 4 výhry a 1 porážka, s celkovým skóre 91:18. Další
zápasy byly z důvodu nemocí a karantény zrušeny.
Výsledky odehraných utkání :
Mošnov/Skotnice – TJ ISMM Jistebník
TJ ISMM Jistebník – Olbramice
Lubina – TJ ISMM Jistebník
TJ ISMM Jistebník – Mošnov/Skotnice
Olbramice – TJ ISMM Jistebník

1:14
32:0
9:4
7:6
2:34

Kromě toho máme ještě kluky a holky (ročníky 2015

a mladší), kteří chodí v poměrně hojném počtu trénovat. Ti se zatím zúčastnili dvou turnajů UHER, které se
hrají stylem 3+0 (tj. bez brankářů).
První turnaj se konal v Libhošti v rámci oslav fotbalového klubu (4 výhry a 3 porážky) a druhý turnaj se konal
v Petřvaldě na Moravě (5 výher a 2 prohry). V těchto
turnajích nejde o to, kdo vyhraje nebo prohraje, ale aby
si všichni zahráli fotbal. Kromě toho se konal ještě jeden
turnaj v obci Rybí, ale z důvodu nemoci našich hráčů
jsme se nakonec turnaje nezúčastnili.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem rodičům, kteří
se účastní tréninků, vozí děti na zápasy a vytvářejí jim
bouřlivou kulisu. Poděkování patří také trenérům, kteří
se pravidelně dětem věnují. Jsou to Lukáš Pietras, Petr
Krayzel, Jaromír Rašek a Jiří Vitoch. A naposled bych
chtěl poděkovat hospůdce MAKAO GRAND IMPERIAL CLUB, která hráčům po zápase zajišťuje občerstvení.
Ing. Vitoch Jiří

Méně úspěšní jsou naši muži hrající 1.A třídu. Úvodní
dva zápasy sice jistebnické fanoušky trochu navnadily ziskem 4 bodů. Bohužel v dalších prozatím odehraných zápasech se další body nepřidaly, i když výsledky
byly mnohdy těsné, jen o jedinou branku. Výjimkou jsou

poslední zápasy, které díky velké nemocnosti a bohužel i určité nedisciplinovasti hráčů (několik vyloučení a
třízápasový distanc) přinesly kruté porážky. Zápasy se
odehrávaly téměř bez náhradníků, což se muselo výsledkově projevit.

Dosavadní vysledky mužského celku TJ ISMM Jistebník :
Sobota
14. 8. 2021
17:00 Jistebník - Řepiště
Sobota
21. 8. 2021
16:30 Dobrá - Jistebník
Neděle
5. 9. 2021
16:00 Smilovice - Jistebník
Sobota
11. 9. 2021
16:00 Baník Albrechtice - Jistebník
Sobota
18. 9. 2021
15:30 Dobratice - Jistebník
Sobota
25. 9. 2021
15:30 Jistebník - Staré Město
Sobota
2. 10. 2021
15:00 Jablunkov - Jistebník
Sobota
9. 10. 2021
15:00 Jistebník - Stonava
Neděle
17. 10. 2021
14:30 Bystřice – Jistebník
Tabulka soutěže:
#
KLUB Z
1.
Bystřice
2.
Řepiště
3.
Vratimov B
4.
Dobratice
5.
Baník Albrechtice
6.
Stonava
7.
Staré Město
8.
Jablunkov
9.
Smilovice
10.
Libhošť
11.
Lučina
12.
Jistebník
13.
Dobrá

V
9
9
9
10
9
9
10
10
9
9
9
9
9

R
8
6
7
5
4
4
3
3
3
3
2
1
0

S
1
0
2
2
2
3
4
5
5
5
4
7
9

B
27:8
38:13
26:14
24:20
23:15
22:13
20:27
18:16
20:26
11:25
15:21
12:30
6:34

P+
24
21
21
18
15
14
12
11
10
10
9
4
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

S termínem dokončení do konce listopadu tohoto roku
se těšíme na nové multifunkční workoutové hřiště. Za
tento počin moc děkujeme, jako výkonný výboj TJ, paní
starostce Mgr. Šárce Storzerové a obci Jistebník.

Sport

Kultura / info
Sport

Dále se nám rozjel projekt výstavby workoutového hřiště, které bude situováno za hlavní hrací plochou, vedle
stávajícího skate parku. Zatím jsme ve fázi vytvrdnutí
základové desky.

P
0
3
0
3
3
2
3
2
1
1
3
1
0

2:2 (2:2)
0:1 (0:0)
3:2 (2:1)
7:4 (1:1)
3:2 (1:1)
0:1 (0:0)
2:1 (1:1)
0:7 (0:1)
0:5 (1:0)
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V neposlední řadě bych chtěl za sebe i celý výkonný
výbor TJ poprosit a apelovat na všechny ŘIDIČE motorových vozidel, kteří jedou svým vozem na naše fotbalové hřiště, což se týká rodičů, rodinných příslušníků,
hráčů a fanoušků!!!
Při odbočení z hlavní cesty na cestu podél fotbalového
hřiště, u firmy DEV Company, je DZ Zóna – s upravenou
rychlostí max. 30 km/h a platí zde PŘEDNOST ZPRAVA!!!
Většina řidičů v křižovatce ve tvaru T (u RD – Matějových, vedlejší velká brána na fotbalové hřiště) nedává
přednost zprava a celou rovnou ulici celkem svižně
prosviští, a přitom se místo doprava, dívají na fotbalové
hřiště na své kamarády, děti, hráče atd.
Prosím, již zde bylo dost bouraček, nehod a kolizí.
Tuto prostřední cestu využívají hojně spoluobčané,
kteří jezdí na vlak či naše děti, které zde rády jezdí na
kolech. Prosím, buďme k sobě ohleduplní.
Autor článku: Bc. Veselý Ondřej

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

VESNICKÉ SPORTOVNÍ HRY
V měsíci listopad se v rámci Vesnických sportovních her uskuteční hned dvě disciplíny,
a to kuželky 13. 11. 2021 a sálová kopaná 20. 11. 2021.

Představujeme disciplínu: Kuželky
Pořadatel:
Místo:
Systém soutěže:

Upozornění:
Občerstvení:
Právo startu:

Olbramice
Kuželna Ostrava-Poruba, Skautská 11 (vedle stadionu VOKD)
Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo,
družstvo hraje současně – máme pronajaté 4 dráhy.
Volba dráhy je v kompetenci družstva /nelosuje se/.
Systém soutěže 20 + 20 hodů sdružených
/10 do plných - 10 na dorážku - 10 do plných -10 na dorážku/.
Je potřebné mít obuv vhodnou na kuželky - nejlépe se světlou podrážkou.
Obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze kuželny.
Občerstvení a šatny jsou zajištěny na místě – občerstvení obdrží všichni účastníci
na místě při prezenci.
Hráči s trvalým bydlištěm v obci, kterou reprezentují, starší 13 let – při registraci.

Představujeme disciplínu: Sálová kopaná
Pořadatel:
Místo:
Systém soutěže:

Kultura / info
Sport

Upozornění:
Občerstvení:
Právo startu:

Polanka nad Odrou a Jistebník
sportovní hala v Polance nad Odrou (ulice Heleny Salichové)
Obec reprezentuje pětičlenné družstvo (4 + brankář) + max. 4 náhradnici.
V případě 9 a méně týmů: 1x8 min každý s každým,
v případě 10 a více týmů: dvě skupiny, 1x8 min, postupují vždy 2 týmy z každé skupiny,
semifinále a finále.
Je potřebné mít obuv vhodnou do sportovní haly- nejlépe se světlou podrážkou.
Obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze.
Občerstvení a šatny jsou zajištěny na místě – občerstvení obdrží všichni účastníci
na místě při prezenci.
Hráči s trvalým bydlištěm v obci, kterou reprezentují, starší 13 let – při registraci.

Zájemci o disciplínu Kuželky a Sálová kopaná se hlaste u Martina Šajny na emailu: sajnam@seznam.cz
Všechny účastníky VSH ročníku 2020-2021 srdečně zvu na závěrečný večírek, který se uskuteční 4. 12. 2021
v Krásném poli.
Martin Šajna
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TÝM HC CARPS SI Z TURNAJE HOCKEY GAMES 2021 ODVÁŽÍ 2. MÍSTO!
Stejně jako každý rok posledních 8 let jsme se také letos vydali na turnaj Hockey Games, který se opět konal
v Klášterci nad Ohří. Tentokrát nás los zavedl do skupiny A, v rámci které jsme se utkali s týmy HC Fotr z Prahy a HC ČSA Old Boys z Olomouce. Již tradičně jsme
prvním zápasem turnaj otevírali.

vřel prvním gólem Rybička, a pak už
to tam padalo jedna radost.
Občas v nás sice zamrazilo, ale
Poppič své království až na jedinou
výjimku opět úspěšně ubránil, k če-

V prvním zápase proti Fotrům jsme zazářili. Divili jsme
se my i soupeř, i když my o něco víc. Ačkoli jsme od
začátku podávali solidní výkon, soupeř nám velmi pomohl svou indispozicí, kterou si přivodil během čtvrtka, způsobenou brzkým příjezdem na místo konání,
nadměrnou konzumací a nedostatkem spánku. Hned
v úvodu utkání zavěsil Hasala, který si do konce 10.minuty dokonce připsal hattrick. Sládeček a Mohyla se
spolu s Hasalem zasloužili o skóre 5:0. První polovinu
zápasu také zvládl bezchybně gólman Poppič. Ve druhé půli jsme sice jeden gól inkasovali, ale ještě předtím
si připsal hatttrick Mohyla, a góly přidali také Albos (2),
Míra, Rybička a Hasala. Konečné skóre tak bylo, pro
nás rekordních, 12:1!
O tři hodiny později jsme nastoupili proti Old Boys, ač
nabuzeni výsledkem prvního zápasu, s velkou pokorou. Vzali jsme si k srdci kapitánovo školení a taktiku
hlídat naši bránu a střílet na druhou, kterou nám představil v kabině, a od začátku jsme bojovali jako správní
kapři, i když soupeř nasadil vysoké tempo. Utkání ote-
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ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY
tradiční zabijačka s Gurmánem Sedlnice
jitrnice jelita prejt tlačenka klobásy bůček špek
ovarová polévka vařený lalok sekaná
uzená krkovice uzená kotleta uzený bok
škvarky sádlo se škvarkama vepřové sádlo
obložená zabijačková mísa

ESHOP

muž mu pomohla také šikovná obrana v podání našich
tří místních posil. Pak už si vstřelil gól nebo připsal bod
skoro každý člen týmu, kromě Albose, Mohyla s Hasalem si připsali další hattrick a pozadu tentokrát nezůstal ani Sládeček. Nakonec jsme tedy zápas ukončili
opět rekordním skóre 12:1.

DOPRAVA ZDARMA
ŠIROKÉ OKOLÍ

NÁKUP Z POHODLÍ
DOMOVA

široký výběr masa a uzenin

nákup nad 500,-

www.gurman-sedlnice.cz
Solární ohřev vody nové generace

SOLAR KERBEROS
FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY
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Typ 60.00 í dotace
do počten
při

za

*dotaci

45.000 Kč vyřídíme za vás

Ušetřete až 75% nákladů na ohřev vody
Návratnost do 6 let
Nulové provozní náklady

Kultura / info
Sport

Instalace během jednoho dne
Bez smlouvy s distributorem
Funguje s libovolným bojlerem
Vyvinuto i vyrobeno ve Valašském Meziříčí

tel: 724 866 943
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www.solar-kerberos.cz

Kultura / info
Sport

My jsme si ale chtěli výhru poctivě zasloužit, a po dlouhém přemlouvání soupeř souhlasil s dohráním posledních 9 minut zápasu, se změnou stavu na 2:1. Okamžitě
jsme se dostali do šance díky hře pět na tři, ale namísto
toho srovnal soupeř skóre na 2:2. Základní hrací doba
nám k rozhodnutí zápasu nestačila, a jely se tak tři samostatné nájezdy: První nájezdy proměnili hráči na
obou stranách, druhé ani jeden, a do třetice už jsme
mohli slavit jen my! Je to tady! Jdeme do finále a popereme se o 1. místo!
Finálový zápas od začátku provázelo dost změn. Namísto původních 19 hod. byl zápas přesunut na 18 hod.,
a to protože tým HC Ovce odmítal bojovat o 3. místo,
kontumoval a odjel domů. Odjet musel nečekaně bohužel také náš gólman Poppič a jedna z našich místních posil. Naštěstí byl na cestě do Klášterce (jako
divák) náš další gólman Judžín, takže jsme jej rychle
zmobilizovali, on to otočil do Prahy pro věci a opět se
vydal do Klášterce.
Do finálového souboje proti týmu HC Samoa jsme tedy
nastoupili značně rozhození a pouze v 9 lidech. Hned v
úvodu utkání jsme se dostali do přesilovky, ale tu jsme
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Ale hlavy nevěšíme. Hasala získal ocenění za nejlepšího střelce turnaje, přepsali jsme historii a poprvé
za 8 let naší účasti na turnaji jsme se dostali do finále:
Jistebničtí kapři slaví 2. místo a vezou domů medaile!
V ten stejný den se naši hráči, kteří nezamířili přes celou
zemi na turnaj do Klášterce, zapojili do akce, která se v
regionu Poodří konala již po osmnácté. Obec Jistebník
ji ale pořádala poprvé – Hry bez venkovských hranic.
Her se zúčastnilo celkem 11 vesnických týmů. 8členné týmy složené vždy ze 4 žen a 4 mužů soutěžily ve
14 disciplínách. Devátá disciplína, organizovaná týmem
Carps, se jmenovala Staň se jistebnickým hokejistou.
V rámci této disciplíny soutěžili všichni členové týmu,
kteří se rozdělili do dvojic muž-žena. Žena si s pomocí
muže oblékla hokejovou výstroj ve stanoveném pořadí:
suspenzor, holenní chrániče, štulpny – zapnout na podvazky, hokejové kalhoty – zapnout, vesta – zapnout, loketníky, dres, helma – zapnout, rukavice, hokejka. Poté
vystřelila na branku. Následně vše s pomocí svého
partnera sundala a předáním suspenzoru začala další
dvojice. Měření času bylo ukončeno po sundání suspenzoru čtvrté dvojice. Rozhodující byl čas – za každý
vstřelený gól rozhodčí ubral 2 sekundy z výsledného
času. V rámci námi pořádané disciplíny byl nejúspěšnější tým z Jistebníku, a také v celkovém pořadí se tým
z Jistebníku umístil na 1. místě!
Na závěr bychom vám rádi připomněli, že na 24. prosince 2021 opět plánujeme každoroční vánoční bruslení
pro veřejnost a přátelské hokejové utkání mezi jistebnickými hráči. Podrobnosti zveřejníme na našem facebookovém účtu, ale můžete sledovat také plakátovací
plochy a místní rozhlas.
Sportu zdar a hokeji zvláště!

Bill C.
Davis

Odvolání

Druhý den každoročního mezinárodního hokejového
turnaje pro amatéry jsme přepsali dějiny! V semifinále
jsme díky výhře ve skupině nastoupili proti týmu HC
Ovce. Kluci byli očividně zkušení hokejisté, dávali nám
zabrat, ale my jsme se nedali, a to se jim moc nelíbilo.
Hned v úvodu utkání jsme hráli dvě oslabení, kdy si šli
sednout nejdříve Albos, a potom Rybička. Hra byla čím
dál agresivnější a intenzivnější, ale první gól padl až po
přestávce, kdy se střelecky projevila jedna z našich
místních posil. Krátce nato zvýšil skóre na 2:0 Hasala, ale soupeř se nedal a obratem nám do brány také
poslal jednoho fíka (2:1). Následně začal být soupeř
nervózní, protože nesouhlasil s verdiktem rozhodčích,
kteří nepískli údajný faul, po kterém Hasala opět skóroval, a změnil tak skóre na 3:1. V tu chvíli se nervozita
soupeře změnila v agresivitu a nepříčetnost, několik
nadávek poslali směrem k nám, a pár také na adresu
rozhodčích, kteří se v reakci na to sebrali a utkání prostě opustili. Vypadalo to na kontumaci 5:0.

již tradičně vůbec nevyužili. Pak se dlouho nic moc zajímavého nedělo, a to až do té doby, dokud Sládeček
nezavěsil na 1:0. Poté se opět nic moc nedělo, následovala přestávka a ve druhé půli už to s námi šlo bohužel
jen z kopce. Po naší chybě, kdy nám soupeř utekl a mířil si to vesele ve dvou směrem na naši bránu, Samoa
rychle srovnala na 1:1. Následně došlo k přerušení hry,
protože Rybu zranil puk odražený od mantinelu, byla
přistavena sanitka a Ryba si jel do kadaňské nemocnice pro šest stehů. Za Rybu naše posila ještě vymetla
pavučinu v soupeřově bráně a zvýšila na 2:1. Oslabeni
o dalšího hráče a na pokraji svých sil, potíc krev, soupeř
rychle srovnal na 2:2, a dokonce hned zvýšil na 2:3.
V poslední minutě utkání o 1. místo si tým HC Samoa
pohár a medaile pojistil posledním gólem na 2:4.

Miroslav Táborský
Filip Cíl

16. 11. 2021
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Lucie Hasalová
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XVIII. ROČNÍK HER BEZ VENKOVSKÝCH HRANIC
4. 9. 2021 proběhl na hřišti TJ ISMM již XVIII. ročník her
bez venkovských hranic. Z původně přihlášených 14
obcí se her zúčastnilo obcí 11. Jednotlivé obce soutěžily celkem ve 14 disciplínách, které byly inspirovány
zejména činností jednotlivých spolků. Byli to myslivci,
sportovci, hasiči, fotbalisté, hokejisté, chovatelé, hudebníci.
Jednotlivé disciplíny byly: jízda zručnosti, jistebnický
rybář, věšení mokrých dresů, nakrm svou slepici, horká
brambora, ulov si své zvíře, jistebnický muzikant, koňský potah, staň se jistebnickým hokejistou, uhas a zachraň, distribuce ryb, kvíz, střelba na branku a návštěva
galerie.
K poslechu hrála hudební skupina Dixilend a výrazně
podpořila pohodovou atmosféru sobotního odpoledne. Hudební vystoupení pak doplnil také Klub veteránů
z Ostravy a blízkého okolí.

174 bodů
165 bodů
158 bodů
155 bodů
145 bodů
139 bodů
133 bodů
131 bodů
116 bodů
113 bodů
89 bodů
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První disciplína nám ukázala, jak je Jistebník vyspělá
Na okamžiky, kdy nám oznámila starostka, že jsme nominováni, abychom reprezentovali naši obec, nezapomeneme. Směs štěstí, obav, zodpovědnosti a hrdosti
zná každý olympionik. Tyto pocity se stupňovaly s tím,
jak jsme sledovali na hřišti rostoucí arény, kde se budou
odehrávat tvrdé, ale fair soutěže. Bohužel, s ohledem
na covidová opatření, se nekonalo slavnostní představení reprezentačního oblečení, a tak jsme oficiální
trička představili až na slavnostním defilé všech sportovců. Nápis na triku byl pro nás zavazující. MY JSME
JISTEBNÍK! Byli jsme si vědomi důvěry, kterou do nás
obecní zastupitelství vložilo.
Poté, kdy jsme se seznámili s disciplínami, polil nás studený pot. Na kterou vsadit žolíka. Půjde nám lépe střelba z luku nebo vědomostní kvíz o Poodří? S volbou
nám pomohlo české úsloví, které praví že někdy je to
lepší nechat koňovi.
Takže jsme vsadili na největší koninu - koňský slalom.

a technologicky vybavená obec. Ruční praní a věšení
prádla na šňůry bylo pro nás, kteří jsme zvyklí na automatické pračky a sušičky, opravdu neznámou činností.
Nebylo tak překvapením, že jsme skončili bezkonkurenčně poslední s prsty pokrytými borůvkami, neboť
klamerky alias kolíčky byly pro nás velmi záludným
protivníkem.
Vinou tohoto propadáku jsme se propadli do beznaděje. Naštěstí dno, na němž jsme se ocitli, nebylo pokryto
rybničním sedimentem a mohli jsme se od něj odrazit.
A my se odrazili. Skvěle vsazený žolík na žokeje na kolečkách nám přinesl dvojnásobek bodů. A i další disciplíny, byly nám jistebničanům šité jako na míru. Rybí
distribuce, znalost tvorby Borise Jirků, hasičský útok,
krmení slepic, práce s horkými bramborami i sportovní rybolov byly disciplíny pro nás jako dělané a výkony
týmu byly fantastické, což je projevilo v bodové žni.
Naše nadšení bylo umocněno, když jsme zjistili, že rozhodnutí přijde v cyklistické jízdě zručnosti.

Kultura / info
Sport

Umístění v soutěži:
1.
Jistebník
2.
Kateřinice
3.
Albrechtičky
4.
Jeseník nad Odrou
5.
Petřvald
6.
Vražné
7.
Kunín
8.
Bartošovice
9.
Suchdol nad Odrou
10. Šenov u Nového Jičína
11.
Velké Albrechtice

Mohli jsme vidět takové skvosty, kterými byly automobily Tatra 17 rok výroby (r. v.) 1927, BMW 319 r. v. 1936,
Tatra 57 Sport r. v. 1936, Škoda Felicie r. v. 1962, Porsche
944 Turbo r. v. 1986, Škoda 120 r. v. 1985 a motocykly
Ardie r. v. 1936, Zündapp ks 500 r. v. 1936, Jawa 350 ohv
r. v. 1936, Douglas T 350 r. v. 1936, Peugeot 250, ČZ 250
Sport, Jawa 350 Sport s vozíkem Páv, ČZ 125 T, Jawa
pérák, MZ 250 TS, Jawa 634, a Jawa 639.
Nejdůležitějšími osobami sobotního odpoledne byli
soutěžící, kteří zastupovali naši obec a to Libuše Straková, Marek Straka, Pavel Krmelín, Eliška Rybková,
manželé Kateřina a Václav Němcoví a manželé Jana a
Jakub Stoszkovi.
Patří jim velké poděkování, neboť jejich zásluhou naše
obec získala 1. místo.

Na organizaci se podíleli B. Folta, M. Krutil, P. Honus, R. Straka, J. Lipina, L. Malaníková, M. Procházková,
P. Benda, P. Krayzel, L. Machálek, Mgr. N. Malaníková, J. Kneblová, L. Kašinská, J. Vitoch, M. Nesvadbová,
R. Jedlička, L. Prisching, Z. Dumko, O. Dumková, N. Nesvadbová, J. Štandl, P. Storzer, J. Šeděnka, S. Šeděnková,
M. Šajna, K. Schestagová, L. Schestag, J. Straka, E. Tomášková, V. Zegzulková, Z. Kelnerová, A. Weiss,
L. Nedobová, A. Krayzlová, J. Rašek, P. Šulcová, M. Halata, J. Hurníková, D. Pavlíčková, K. Gavendová, A. Myšková,
P. Šichorová, R. Šichor, Jaroslav a Jaromír Lindovští, L. Svobodová a žáci základní školy.
Občerstvení zajistila restaurace Horní Dvůr a spolek Expedita.
Závěrem jsem chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste přišli a pomohli.
Odvedli jste kus dobré práce!
Mgr. Š. Storzerová
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Jak totiž každý ví, v Jistebníku umí děti dřív jezdit na
kole než chodit a správný jistebničan odveze na kole
i šestimetrový žebřík či středně velkého vepře. Byť se
obecní úřad pokusil jistebnickou výhodu zmenšit tím,
že pro soutěž zapůjčil bicykly, která nesplňovala technické normy již v roce 1964, bylo toto pro nás jen další
výzvou a dokázali jsme i na kolech bez řetězů, šlapátek
s dávno vypuštěnými dušemi dosáhnout fenomenálního vítězství.
Po několika hodinách vyčerpávajících výkonů, jednom
chlebu s řízkem a několika protivirových slivovicích
jsme splnili poslední úkol a s dobrým pocitem jsme čekali na sečtení bodů a vyhlášení vítězů.
15, 14, 13, 12, 11, jupí jsme v TOP 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nyní
jsme si vypočítali, že budeme mít asi medaili. Třetí …….
Zbývali jsme my a Kateřinice. Když zaznělo z úst hlavního arbitra slovo Kateřinice, tak v našich uších začal snít
Fredie Mercury a jeho WE ARE THE CHAMPIONS.

Mgr. Václav Němec

VÝLOV

GALERIJNÍHO RYBNÍKA
V JISTEBNÍKU - středa 17. 11. od 9:00 hod
Ve stáncích u rybníka bude připraven pro návštěvníky
smažený kapr, tolstolobik uzený na třešni a další občerstvení,
včetně regionálních produktů.
Kromě vylovených sladkovodních ryb - línů, candátů, štik,
kaprů a amurů budou v prodeji i živí pstruzi z Davidova mlýna.

pro

Vás

15
let

j

iž

Za pár chvil se na našich krcích houpaly zlaté medaile.
Maminky, babičky i sousedky marně potlačovaly své
dojetí a slzy maskovaly slunečními brýlemi, když nám
paní starostka předávala pohár pro vítěze XVIII. Vesnických her bez hranic. Pak už pro nás začaly povinnosti.
Fotografování, stříkání šampusů, rozhovory pro místní
i zahraniční média a večeře se sponzory, které jsou
nutnou daní za vítězství.
Neodbytní novináři se stále dokola ptali, co nás vybičovalo k takovému výkonu, kde jsme nabrali tu sílu,
rychlost, bystrost a šikovnost, co bylo našim motorem?
Odpověď byla jasná jako facka. Tím motorem bylo
skvělé prostředí, fantastická organizace, desítky dobrovolníků, kteří obětovali svůj čas, své rodinné výlety
a návštěvy prarodičů pro to, aby naprosto dokonale
připravili tento svátek sousedství a vesnické rivality.
Tuto zábavnou, vtipnou a energií nabitou akci, kterou
jsme si my soutěžící jen užívali a nechávali se unášet
euforií slunečného odpoledne a entuziazmem všech
v zelených tričkách s nápisem pořadatel.
Tímto si my soutěžící dovolujeme vyslovit obrovské
poděkování všem, kdo se na Vesnických hrách bez
hranic 2021 podíleli. Jste borci a naše vítezství patří
Vám. VY JSTE JISTEBNÍK. Bojovali jsme pro Vás. Bylo
nám jasné, že nemůžeme nechat vyhrát Petřvald nebo
Skotnici, že pohár musí zůstat doma. Dík nepochybně
patří i těm kdo nás nominovali, neboť nám umožnili nasadit laťku pro další léta nejvýše, jak to jen lze.
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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

Kultura / info
Sport

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
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alena / jan
lipinovi

zrození OBSAH

Bretagne
Bretaň

26.PRODLOUŽENO
11. 2021
DO
ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO
STROMU

NÁVES JISTEBNICKÝCH
ZPĚVÁČKŮ od
hodin

15

stánkový prodej
stylové občerstvení
zahraje Jistebnická 13
Možnost prodeje vašich
produktů.
Stánky k dispozici.
Rezervace na:
hurnikova@jistebnik.cz
tel: 724 147 388
PŘIJĎTE „NASÁT“
VÁNOČNÍ ATMOSFÉRU

OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
Vysokorychlostní trať
Výsledky voleb
OZO informuje
Obnova krajinného prvku
Investice a dotace
Výzva krevního centra
Přivítali jsme na OÚ
Naši jubilanti

obrazy/fotografie

12.11. 2021

ZŠ JISTEBNÍK
Výuka na dopravním hřišti
Nová školní družina
Letní školní družinka

výstava

listopad
prosinec
2021

1
JISTEBNÍK

2
3

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

Na titulní straně - pod názvem “DOBRÝ ROČNÍK”máte možnost vidět nové tváře našich
malých občánků Jistebníku.
Informujeme o možnosti zaslání fotografií dětí - ročníku 2021. Zvětšené fotografie budou
instalovány v Galerijní ulici a na Návsi Jistebnických zpěváčků. Tento projekt proběhne v několika
etapách.
Fotografie posílejte na : galerijniulice@email.cz

EBNÍK

4JIST
6
8
8
10

MŠ JISTEBNÍK
Slavnostní otevření nové budovy MŠ

12

JEDNOTKA SDH
Moravskoslezská liga

14

Mistrovství ČR ve westernové drezuře
Jednotka SDH Jistebník

15
BACHORÍK Jakub
16
ČUTEK
Juraj
SPOLKOVÁ ČINNOST
ČUTEK
Max
Galerijní
ulice
18
Dechový orchestr mladých zve na koncerty 19
KOMÁČEK Marián
SPORT
ŠČEPKA Martin
TJ ISMM Jistebník - oddíl kopané
20
ELIÁŠ
Vesnické
sportovníBohumil
hry
22
Tým HC
CARPS Boris
24
JIRKŮ
XVIII. ročník Her bez venkovských hranic
28
LIPINA
Janvítězů
Vesnické
hry pohledem
29
LIPINOVÁ
Alena
Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
leden-únor
2022 Miroslav
MALINA
je 20. prosince 2021
TOMÁNEK Zdeněk

JISTEBNÍK

VERNISÁŽ VÝSTAVY 7. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA
JISTEBNÍK

17. 11. 2021 v 17°° - Galerie u foťáka

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří respektují obecně závaznou vyhlášku obce Jistebník
č. 1/2021, o regulaci hlučných činností: každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných
dnech pracovního klidu v době od 6:00 do 22:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkolárek, motorových pil....
Celé znění vyhlášky naleznete na oficiálních webových stránkách obce v oddílu vyhlášky a nařízení.
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Jistebník se baví
5.-7. 11. 2021
10. 11. 2021
13. 11. 2021
13. 11. 2021
16. 11. 2021
17. 11. 2021
17. 11. 2021

Výlov rybníku Bezruč
Talk Show Postel, hospoda, kostel /KD
Výsazujeme ovocné stromy a keře
Výroční koncert Jistebnické 13 /KD od 17°°
Divadelní představení “Odvolání”- M. Táborský /KD
Výlov Galerijního rybníku
Vernisáž výstavy ze VII. sympozia výtvarníků
Galerie u foťáka

20. 11. 2021
20. 11. 2021
26. 11. 2021

Vítání občánků a setkání s jubilanty
Svatomartinský koncert DOM /KD
Rozsvícení vánočního stromu

3. 12. 2021
12. 12. 2021
24. 12. 2021
24. 12. 2021
26. 12. 2021

Zdobení vánočního stromku / Galerijní ulice
Loutkové divadlo /KD
Veřejné bruslení
Jistebnická 13 zahraje koledy u vánočního stromu od 16°°
Štěpánský turnaj

PLESOVÁ SEZONA 2022

15. 1. 2022
19. 2. 2022
26. 2. 2022
5. 3. 2022
19. 3. 2022

Ples TJ ISMM Jistebník
Expedita ples
Ples OÚ Jistebník
Hasičský ples
Dětský maškarní ples

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
leden-únor 2022 je 20. prosince 2021
Tisk: Tiskservis Ostrava
Foto J. Lipina, archív OÚ Jistebník

