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M. Táborský - „Odvolání“

SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,
máme za sebou další rok, který byl plný změn vládních opatření,
neklidu, napětí, ale také vzájemné spolupráce a podpory.
Chtěla bych poděkovat Vám, kteří jste pomohli při organizování
nebo osobní účastí na XVIII. ročníku Her bez venkovských hranic
a také těm z Vás, kteří jste podpořili akci sázení ovocné aleje.
Děkuji vedoucím spolků i jednotlivcům za pravidelné příspěvky do
obecního zpravodaje.
Na prahu nového roku 2022 věřím, že ten letošní rok bude dobrým
rokem pro nás všechny.
Děkuji za spolupráci a těším se na setkání s Vámi občany.
Mgr. Šárka Storzerová,
starostka obce

JISTEBNÍK SE BAVÍ,

MOHLI JSTE BÝT U TOHO

M. Táborský, F. Cíl - „Odvolání“
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Vážení čtenáři,
na počátku nového roku nám dovolte popřát vám dny naplněné radostí, pokojem a požehnáním a poděkovat vám
za pomoc a podporu v minulém roce.
Prvního ledna odstartoval další z ročníků Tříkrálové sbírky. Rádi bychom s přáním a koledou zavítali k vám všem
a pozdravili se s vámi osobně. Může se ale stát, že vás tříkráloví koledníci nezastihnou doma nebo nestihnou obejít
všechny domácnosti. Pokud byste naši činnost chtěli finančně podpořit a přispět do sbírky můžete pomocí QR
kódu, který je zde otištěn nebo online na www.trikralovasbirka.cz.
Bc. Jarmila Pomikálko
Koledníci budou v naší obci chodit od pátku 14. 12. do neděle 16. 12. 2022.

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, cirkulárek, motorových pil....
Celé znění vyhlášky naleznete na oficiálních webových stránkách obce v oddílu vyhlášky a nařízení.
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Svatomartinský koncert

OBSAH

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

VYBRALI JSME Z 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE / 29. 11. 2021

INVESTIČNÍ ZÁMĚRY 2022

Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 2 /2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci podle kapacity, přičemž byla stanovena částka za 1 litr ve výši 0,60 Kč. V případě, že domácnost vyprodukuje více odpadu bude možné si na
obecním úřadě opatřit igelitový pytel s logem OZO,
do kterého je možné odpad vložit. Pracovníci OZO
pak tento odpad odvezou. Předpokládaná cena pytle
včetně služby odvozu bude 50,-Kč;
ZO schválilo OZV č. 3/2021, kterou se ruší OZV č. 1
/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Jistebník;
ZO schválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině p. o. MŠ
Jistebník ze dne 29. 11. 2021. Tímto dodatkem se upravil čl. VI. bod č. 7 písmeno K. Organizace odepisuje
dlouhodobý majetek v souladu s platnými účetními

- rekonstrukce sociálního zařízení v budově ZŠ T. G. Masaryka Jistebník č. 315
- rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ č. p 325
- počítačová učebna ZŠ T. G. M. Jistebník č. 315
- rekonstrukce elektro rozvodů v budově TJ ISMM Jistebník
- projektová dokumentace nové šatny areál TJ ISMM
- rekonstrukce komunikací akátová alej a komunikace za kostelem
- oprava fasády obecní úřad
- revitalizace požární nádrže
- dobíjecí stanice
- sběrné místo
- rekonstrukce veřejného osvětlení
- obnova veřejné zeleně
Jednotlivé investiční záměry budou realizovány dle finanční situace a možnosti získání dotací.

VYBRALI JSME Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE / 16. 12. 2021
j) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 Charitě
Studénka ve výši 20 000,- Kč;
k) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 spolku
Snowteam Jistebník z. s. ve výši 10 000,- Kč;
l) finanční dary na rok 2022 těmto spolkům ve výši:
Český myslivecký svaz
8 000,- Kč
Český svaz chovatelů
8 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz
8 000,- Kč
Český svaz včelařů
8 000,- Kč
Český rybářský svaz
8 000,- Kč
Záchranná stanice Bartošovice
5 000,- Kč
Strom života
5 000,- Kč
Podané ruce
5 000,- Kč
Jednotce sboru dobrovolných hasičů částku
220 000,-Kč z toho 30 000,- Kč na další rozvoj a reprezentaci požárního sportu mladých a dospělých
hasičů.
ZO schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce
Jistebník na období 2023 – 2027;
ZO schválilo rozpočet p. o. ZŠ T. G. Masaryka Jistebník na rok 2022 a střednědobý výhled na období
2023 – 2024;
ZO schválilo rozpočet p. o. MŠ Jistebník na rok 2022 a
střednědobý výhled na období 2023 – 2025;
ZO schválilo 13. úpravu rozpočtu v roce 2021;
ZO schválilo investiční záměry obce Jistebník na rok
2022.

Obec informuje

- ZO schválilo rozpočet obce Jistebník na rok 2022:
příjmy: 39 407 000,- Kč
výdaje: 31 180 000,- Kč
vlastní zdroje z předchozího období ve výši
8 227 000,- Kč
a) neinvestiční dotaci na provoz ZŠ T. G. Masaryka
Jistebník p. o. ve výši 1 800 000,-Kč,
b) neinvestiční dotaci na provoz MŠ Jistebník p. o. ve
výši 463 000,-Kč,
c) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022
Dechovému orchestru mladých Jistebník ve výši
100 000,-Kč;
d) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 dechovému orchestru Jistebnická 13 ve výši 20 000,- Kč,
e) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 Tělovýchovné jednotě ISMM Jistebník ve výši 200 000,- Kč;
f) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 Hokejovému klubu HC Jistebník ve výši 25 000,- Kč;
g) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 Festivalu Poodří F. Lýska ve výši 35 000,- Kč;
h) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 Galerijní ulici z. s. ve výši 60 000,- Kč;
i) neinvestiční dotaci na základě žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Jistebník na rok 2022 spolku
Jistebník v pohybu z. s. ve výši 20 000,- Kč;
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SETKÁNÍ STAROSTŮ ORP BÍLOVEC
3. 11. 2021 proběhlo setkání starostů a starostek obcí
ORP Bílovec. Do ORP Bílovec patří Studénka, Bítov,
Bílov, Bravantice, Slatina, Jistebník, Kujavy, Velké Albrechtice, Albrechtičky, Pustějov a Tísek. Na společném jednání nás tajemník Městského úřadu v Bílovci
Ing. J. Hodic informoval o novinkách týkající se vydávání občanských průkazů, pasů a řidičských průkazů.
Nově se do občanského průkazu nezapisuje akademický titul, rodné číslo se zapisuje jen do 31. 12. 2023.
Nevydává se potvrzení o občanském průkazu při
ztrátě. Nebudou se vydávat občanské průkazy pro
volby s platností 1 měsíce. Zazněla informace k projektu Milostivé léto, kdy dlužníci mohou dosáhnout
zastavení exekucí, které vznikly z veřejnoprávních
dluhů. Pokud dlužník do 28. 1. 2022 zaplatí zbývající
jistinu + 750 Kč bez DPH, exekutor bude povinen exekuci zastavit. Může se jednat o pohledávky na poplatcích, dlužných nájemných, nezaplaceném jízdném
apod.
S účinností od 1. ledna 2023 rozšiřuje zákon č.

12/2020 Sb., o právu na digitální služby, množinu subjektů, kterým budou nově zřizovány datové schránky
z moci úřední. Systém datových schránek představuje jednoduchý, bezpečný a státem garantovaný
způsob komunikace občanů a podnikatelů s veřejnou
správou, a to jak pro podání vůči orgánům veřejné
moci, tak pro doručování písemností.
Do konce roku bude starostům z úřadu územního
plánování zasláno k projednání v zastupitelstvu obce
aktualizované znění analytických podkladů ORP Bílovec.
Starostové diskutovali zejména o nové odpadové legislativě, o energetickém auditu.
Starostka města Bílovce Mgr. R. Mikulášová nás seznámila se závěry sněmu Svazu měst a obcí ČR, který
se uskutečnil 21. – 22. 10. 2021 v Hradci Králové.
Všechny obce se zapojily do projektu MAP III, který
podporuje a rozvíjí aktivity v oblasti regionálního školství.
Mgr. Š. Storzerová

Obec informuje

a daňovými předpisy na základě odpisového plánu
schváleného zřizovatelem;
ZO schválilo jako dodavatele veřejné zakázky „Sběrné
místo v obci Jistebník“ firmu Swietelsky stavební s.r.o.
Šenov u Nového Jičína dle nejnižší cenové nabídky;
ZO vzalo na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova MSK
2022 rekonstrukce veřejných budov – rekonstrukce
sociálního zařízení v budově MŠ č. 325;
ZO schválilo 12. rozpočtové opatření obce Jistebník
v roce 2021;
ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě Workoutový park
Jistebník s firmou Enuma Elis s. r. o.. Předmětem dodatku je posunutí termínu dokončení do 31. 3. 2022.
Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo možno
provést zhotovení tartanového povrchu.
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ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, Ostrava – Poruba
podatelna3203@fs.mfcr.cz
596 905 360,
ÚP v Opavě
podatelna3216@fs.mfcr.cz
553 681 390,
553 681 391

V měsíci lednu a únoru se dožívají životních jubileí naši spoluobčané,
paní a pánové:
Pavel Lövy
88 let
František Michalik
89 let
Anežka Stehlíková
85 let
Danuše Lövyová
86 let
Ilona Krupová
80 let
Vojtěch Bednár
75 let
Olga Tkáčová
80 let
Eva Pavlíčková
75 let
Josef Havelek
75 let
Zdeněk Höpp
70 let
Daniela Földesová
70 let
Anna Švihorová
70 let
Josef Vágner
60 let
Jaromír Stavinoha
60 let

ÚP v Bruntále
podatelna3205@fs.mfcr.cz
554 792 111
Úp v Krnově
podatelna3214@fs.mfcr.cz
554 695 111

ÚP ve Frýdku-Místku
podatelna3207@fs.mfcr.cz
558 605 111
ÚP v Třinci
podatelna3218@fs.mfcr.cz
558 382 111
ÚP v Karviné
podatelna3212@fs.mfcr.cz
596 304 600,
596 304 111
ÚP v Havířově
podatelna3210@fs.mfcr.cz
596 495 111,
596 495 309
finanční úřad
Na Jízdárně 3162/3, Ostrava
podatelna3200@fs.mfcr.cz
596 651 111

VŠEM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

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

FÚ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - INFORMACE PRO OBČANY

K PROBLEMATICE DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DÁLE UVÁDÍME:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Obec informuje

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

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

Máte problém s přiznáním k dani z nemovitých věcí na
rok 2022? Využijte níže uvedené informace, volejte na
zřízené informační linky finančního úřadu nebo posílejte e-maily.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani z nemovitých věcí a chtějí se poradit s úředníky. Osobní kontakt však zvyšuje nebezpečí přenosu
koronaviru. Vloni se ve stejné situaci většina konzultací
k podání přiznání zdárně realizovala bez osobního setkání s úředníky finančního úřadu, telefonicky nebo zasláním e-mailového dotazu. Toto nahrazení osobních
konzultací na finančním úřadě a jeho územních pracovištích jinými formami poskytnutí odborných informací
se osvědčilo. Občané dostali informace, které potřebovali, daňová přiznání byla podána včas a současně bylo minimalizováno riziko zvyšování nemocnosti
v kraji v důsledku zamezení shromažďování velkého
počtu osob na územních pracovištích.
Občané ani letos o konzultace se zaměstnanci ani o
pomoc s problémy při vyplnění přiznání nepřijdou. Se
svými dotazy se na zaměstnance mohou obracet opět
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telefonicky na speciálně zřízených linkách, e-mailem
nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného
na každém územním pracovišti.
Speciální telefonické informační linky zajistí všem tazatelům odpovědi na otázky k dani z nemovitých věcí se
znalostí místních poměrů. Odpovídat na dotazy budou
na infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní
všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech denně od 3. ledna 2022.
Občané i firmy mohou vyřídit od 3. ledna 2022 své
dotazy ohledně problematiky daně z nemovitých věcí
na níže uvedených linkách finančního úřadu takto: v
pondělí a ve středu od 8:00 -17:00 hodin, v úterý a ve
čtvrtek od 8:00 - 14:30 hodin a v pátek od 8:00 - 13:30
hodin.

V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2022 a také
možnost přihlásit se k placení této daně na rok
2022 prostřednictvím soustředěné inkasní
platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových
vlastníků pozemků, zdanitelných staveb, bytových a
nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2021 z družstevního do
osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí
všechny zdanitelné stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se
nachází na území Moravskoslezského kraje.
Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci
k 1. 1. 2022.

Územní pracoviště finančního úřadu
E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti
k dani z nemovitých věcí
Speciální telefonické linky pro příjem dotazů
veřejnosti k dani z nemovitých věcí
ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, Ostrava
podatelna3201@fs.mfcr.cz
596 150 111,
596 150 360
ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, Ostrava Hrabůvka

Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2021 všechny nemovitosti
nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem
převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům
nemovitých věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání
daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2022 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní působnosti
Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj) nebo for-

mou písemného oznámení, že v roce 2021 přestali být
vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2022 nejsou vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně
za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro
Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i
digitalizace katastrálních území, která proběhla v roce
2021. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke
změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským
subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně
výměry parcel.
V roce 2021 byly prováděny v některých katastrálních
územích pozemkové úpravy a revize údajů katastru,
na základě kterých také došlo ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování
pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích z pozemkových úprav informování
rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na
obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost
podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2022.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský
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podatelna3202@fs.mfcr.cz
596 705 304

NAŠI JUBILANTI

kami na stránkách www.financnisprava.cz. Koeficienty lze vyhledat na adrese Vyhledávání koeficientů
pro podání k dani z nemovitých věcí - MOJE
daně (mfcr.cz)
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k
podání daňového přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu
nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese
www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani
z nemovitých věcí na rok 2022 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty
a současně toto podání odeslat nebo vytisknout.

Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc zahrnul do
přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy
došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně
druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží
apod.

Všechny tiskopisy a informace lze získat bez osobní
návštěvy úřadů na webu www.financnisprava.cz v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční
správa (financnisprava.cz)

Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit místní koeficient
v rozpětí 1,1 až 5. Od roku 2022 mohou obce ve stejném
rozsahu stanovit místní koeficient i vymezením území
obce např. výčtem parcel, který obec uvede v obecně
závazné vyhlášce.

Daň z nemovitých věcí na rok 2022 je splatná
do konce května 2022. Platební údaje lze vygenerovat včetně QR kódu na adrese Podpora placení Portál MOJE daně (mfcr.cz).

Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka
za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb
nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami). Pro rok 2022 využilo možnosti stanovit místní koeficient 56 obcí v Moravskoslezském kraji.

Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití této služby
naleznete více informací na stránkách: http://www.financnisprava.cz/sipo.

Obec Kružberk stanovila místní koeficient ve výši 1,1.
Celkem 38 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši
dvě, 1 obec stanovila místní koeficient ve výši 2,3 (Vratimov), 7 obcí stanovilo místní koeficient ve výši tři (Rudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice,
Frýdlant nad Ostravicí, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce
stanovily místní koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve
Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient
v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná,
Staré Hamry, Stonava).

Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně z nemovitých věcí
nebo na základě žádosti, která bude občanem podána
finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2022, bude
občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí. V
případě zájmu o využití této služby naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód,
pomocí kterého lze daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se
na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání platebního příkazu, a tím se snižuje riziko
nesprávně provedené platby.
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace aktuálně nejsou otevřeny pokladny
pro placení daní v hotovosti na územních pracovištích
finančního úřadu a s touto situací je výhledově nutno
počítat také v dalších měsících. Otevřena bude od 5.
ledna 2022 pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, Jurečkova ul.
V Ostravě dne 28. 12. 2021
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu

Obec informuje

Výčtem parcel byly stanoveny místní koeficienty ve
2 obcích (obec Šenov pro tyto parcely stanovila koeficient ve výši 4,0 a obec Krásná ve výši 2,0). Šenov
stanovil obecně závaznou vyhláškou pro zbytek obce
místní koeficient ve výši 2,0.
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji naleznete
v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné
výše daně z nemovitých věcí doporučuje finanční úřad
seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novin-
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí
informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste
nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho
územních pracovištích (dále „ÚP“)
ÚP Ostrava I, Jurečkova 940/2, 700 39 OSTRAVA

596 150 111

ÚP Ostrava II, Horní 1619/63, 700 30 OSTRAVA

596 705 304

ÚP Ostrava III, Opavská 6177/74A, 708 13 OSTRAVA

596 905 360

ÚP v Bruntále, Ruská 1870/3, 792 01 BRUNTÁL

554 792 111

ÚP v Krnově, Albrechtická 2185/39b, 794 01 KRNOV

554 695 111

ÚP ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208,
738 01 FRÝDEKMÍSTEK

558 605 111

ÚP v Třinci, nám. Svobody 1141, 739 61 TŘINEC

558 382 111

ÚP v Karviné, Zakladatelská 974/20, 735 06 KARVINÁ

596 304 600

596 304 111

ÚP v Havířově, Myslbekova 1470/2, 736 01 HAVÍŘOV

596 495 309

596 495 111

ÚP v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2027/47,
741 01 NOVÝ JIČÍN

556 788 341

556 788 360

ÚP v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 395/1, 742 21 KOPŘIVNICE

556 882 360

ÚP v Opavě, Masarykova třída 310/2, 746 01 OPAVA

553 681 390

ÚP v Hlučíně, Čs. armády 52/1, 748 01 HLUČÍN

595 021 365

596 150 360

553 681 391

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo
pobytu nenachází v Moravskoslezském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem
případě vyřizující, volejte 596 651 316 nebo 596 651 311.
Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech
věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době

Po, St 8:00 – 17:00

Út, Čt 8:00 – 14:30

Pá 8:00 – 13:30
Ing. Bronislav Kadlubiec v.r.
ředitel
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Obec informuje

kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti
rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu
nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené
ceny půdy nebo výše místního koeficientu není sama o
sobě důvodem pro podání daňového přiznání.

KNIHOVNICKÉ OKÉNKO
Momentálně se v knihovně nachází 4 449 knih.
Beletrie pro dospělé 1 671 ks a pro mládež 1671 svazků.
Zbytek je literatura naučná 774 titulů pro dospělé čtenáře a 369 pro mládež.

ných a zábavných knížek a 124 naučných.
Z českých autorů pro dospělé jsou to ponejvíce
Alena Mornštajnová – Listopád, Tiché roky, Hotýlek,
Hana, Slepá mapa.
Karin Lednická – Šikmý kostel (první i druhý díl)
Josef Klíma – Šarlatán
Dále Petra Dvořáková, Patrik Hartl, Filip Rožek, Radka
Třeštíková, Simona Monyová, Táňa Keleová-Vasilková,
Vlasta Javořická, Ivanka Devátá, Marcela Mlynářová….
Ze světových autorů převládají
Robert Bryndza – Noční lov, Dívka v ledu, Mlha nad
Shadow Sands, Do posledního dechu, Smrtící tajnost
a další.
Anne Frasier – Nejsem mrtvá, Nejsem živá, Nejsem z
ledu
Lisa Regan – Mizející dívky
John P. Delaney, Jojo Moyes, Sarah Flint, Shari Lapena, Brian Freeman, Jo Nesbo, Jan-Erik Fjell, Liane
Moriarty, Victoria Jenkins, Rachel Abbott….
A co nejvíce čtou děti?
Nápady pro malé šikuly, Deník malého poseroutky –
všech 16 dílů, Písečný vlk, Lili Větroplaška, Nejhorší děti
na světě, Ztřeštěný dům na stromě – všechny díly, Harry Potter….

V knihovně přibylo v letošním roce 278 nových titulů
knih. Nejvíce knih 169 ks je beletrie pro dospělé čtenáře, potom následuje beletrie pro děti a mládež – 73
kusů. Naučná literatura pro dospělé čítá 24 titulů a pro
děti 13 ks.
V knihovně si rovněž můžete zapůjčit 13 stolních her.
V roce 2021 bylo celkem zaregistrováno 151 čtenářek
a čtenářů.
V roce 2021 chodili do knihovny 4 čtenáři od 16 do 19
let. Jedná se především o maturanty a studenty středních škol, kteří si chodí hojně půjčovat povinnou četbu.
6 čtenářů je ve věku od 20 – 29 let
20 čtenářů je ve věku od 30 – 39 let
29 čtenářů je ve věku od 40 – 49 let
23 čtenářů má nad 50 let je 23 čtenářů.
Počet dětí do 16 let klesl z 83 čtenářů na 70.
Oproti minulému roku se snížil o 3% a dosáhl 43 % ze
všech čtenářů, na čemž se již druhým rokem podepsala především covidová opatření. Návyk dětí navštěvovat knihovnu se pomalu vytrácí. Tento trend podrželi
prvňáčci, kteří před pololetními prázdninami knihovnu
navštívili, a téměř všechny, jejich rodiče do knihovny
přihlásili.
Knihovnice vybrala za registrace od čtenářů, případně
za upomínky v roce 2021 celkem 3.750,- Kč. Registrace čtenáře trvá 365 dní. Čtenáři využívají nejvíce rodinnou registraci, kdy za 50,- Kč může navštěvovat Obecní knihovnu bez omezení celá rodina. Další variantou je
partnerská registrace za 40,- Kč a poslední varianta je
pro 1 čtenáře za 30,- Kč.
Co jistebničtí čtenáři nejvíce čtou?
Celkem si půjčili 2 243 knih, z toho dospělí 1 210 beletrie
a 186 odborné literatury, děti 712 pohádek, dobrodruž-

Milé čtenářky a čtenáři, občané obce Jistebníku,
přeji vám v následujícím roce 2022 pevné zdraví,
štěstí, mnoho radosti, rodinné pohody, pracovního elánu a spokojenosti.

Obec informuje

Přeji vám, abyste si našli čas a přečetli všechny
knihy světa, které vás zajímají. Věřím, že mnohé
najdete v Obecní knihovně v Jistebníku.
Knihovnice Eva Prudilová
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OBNOVA KRAJINNÉHO PRVKU – VÝSADBA V K. Ú. JISTEBNÍK
13. 11. 2021 proběhla v naší obci výsadba nové ovocné
aleje, která vede ke Knoppovu kříži.
Cílem záměru bylo vytvoření krajinného prvku – zaniklé polní cesty (v dimenzích pouze pro pěší a případný
průjezd cyklistů) s liniovou zelení, což bude mít pozitivní
dopad na biologickou rozmanitost území, fragmentaci
velkých bloků orné půdy, vytvoření koridoru pro rostliny a zvířata, zvýšení ochrany zemědělské půdy proti
vodní a větrné erozi a zvýšení estetické a ekologické
hodnoty extravilánu obce Jistebník.
Došlo k obnovení spojnice mezi obcemi Jistebník a
Fonovicemi, kde výsadba navázala na existující zeleň
a pěšinu.
Pro výsadbu byly použity vysoké špičáky hrušní, jabloní, slivoní a jeřábu ptačího, které budou v následujících
létech zapěstovány do vyšších kmenných tvarů, aby
bylo možno i nadále bezproblémově obhospodařovat
oseté plochy i okolní plochy zemědělské půdy.
Liniová výsadba má 523 metrů, šířka parcely je 5 – 7,5
metrů. Celkový počet dřevin je 100 kusů z toho 54 ks
jabloní, 20 ks hrušní, 24 slivoní a 2 ks jeřábu ptačího.
Dále bylo vysázeno 116 keřů, z toho 54 trnek, 54 růží
šípkových a 8 lísek. Výsadba je dvouřadá a na vhodných místech je umožněn průjezd přes parcelu na pole
pro zemědělce hospodařící okolo. Během jarních měsíců dojde ještě k výsevu travního semene na budoucí
pěšinu.

Celkové uznatelné náklady projektu byly vyčísleny na
částku 106 520,- Kč. Potěšitelné je, že se nám podařilo
získat dotaci z Ministerstva životního prostředí z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
v plné výši.

Potěšitelná byla zároveň účast i Vás občanů, kteří jste výrazně přispěli k pohodové atmosféře sobotního dopoledne. Přišlo Vás celkem 120. Zastoupeny byly jednotlivé spolky v obci, základní škola, mateřská škola
a sázení se zúčastnily i ve velkém počtu rodiny s dětmi a jednotlivci.
Obrovské poděkování patří autorovi projektu Bc. et Bc. Tony Skřipčákovi, Pavlovi Honusovi za materiální přípravu
projektu a restauraci Horní Dvůr p. Bernatíkovi za přípravu občerstvení.
Závěrem děkuji Vám všem, kteří jste přišli a tento projekt podpořili svou účastí.
Děkuji!
Mgr. Š. Storzerová

Bc. et Bc. Tony Skřipčák

Podnět na vznik aleje vzešel od Radima Jaroška ze
Správy chráněné krajinné oblasti Poodří. Návrh byl
obcí přijat a byla připravena žádost na poskytnutí dotace z programu „Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny“ Ministerstva životního prostředí. Zpracovatelem návrhu výsadby byl pomolog Tony Skřipčák ze
Staré Bělé.
Poznámka redakce

Obec informuje

Obec informuje

Ing. Radim Jarošek
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VÝSADBA LIP U KNOPPOVA KŘÍŽE

Počátkem prosince byly vysázeny dvě lípy u zrestaurovaného Knoppova kříže firmou Lesy, sady, zahrady – B. Dvořáka.
Výsadbu uhradil p. F. Höpp, který původně bydlel
v naší obci na č. p. 114 a pole, na kterém se nachází
Knoppův kříž byl jeho majetkem.
Děkujeme!
Mgr. Š. Storzerová

REKONSTRUKCE KAŠNY NA NÁVSI
Dne 1. 12. 2021 byla provedena rekonstrukce kašny na návsi Jistebnických zpěváčků.
Akademický sochař Zdeněk Tománek ji nazval „Pocta vodě vodou.“ Plastika z lipovského mramoru je situována
do kruhového bazénu ve tvaru nepravidelného disku, na kterém v prostřední části ve čtverci jsou umístěny prameny, vřídla vody. Voda se bude proplétat reliéfem vrchní části disku a různě přepadat okraji do bazénu. I když se jedná
o dekorativní plastiku, tak autor vytvořil poctu vodě vodou, která je v nás, která je život, radost i starost, která patří
všem – jak sám uvádí autor.
Chtěla bych poděkovat p. J. Holušovi za dopravu kašny do obce a Ing. I. Lövému za zajištění odborného vazače při
instalaci kašny.
Kašna bude slavnostně odhalena v jarních měsících.
Mgr. Š. Storzerová

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

“SRDCAŘ WRC ČR” KAREL HURTÍK

Kultura

Ze slavnostního Galavečeru
Speciální cena, kterou jsme nazvali „Srdcař WRC ČR“, je pro člověka, který ač se neumísťuje tradičně na předních příčkách, tak se neustále nepřestává snažit.
Je nepřehlédnutelný zejména v disciplíně Freestyle Reining, ve které jsou jeho kostýmy
nezapomenutelné. Srdcařem WRC ČR je pro nás pan Karel Hurtík.
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ZŠ TGM Jistebník

ZŠ TGM Jistebník

Po dvouleté odmlce (pandemie Covid 19) je opět připravován 17. ročník festivalu Poodří Františka Lýska.
Festival Pooddří Františka Lýska se hlásí k osobnosti
sbormistra Františka Lýska, který navždy změnil tvářnost dětského sborového zpěvu tím, že vyvedl děti na
koncertní pódia doma i v zahraničí a zahájil tak cestu
za uměleckými parametry dětského sborového zpěvu.
Přínosem realizace tohoto projektu je základ rozvoje
hudebnosti občanů Moravskoslezského kraje, jeho
národní identity a estetické kultivace. Snahou spolku
FPFL a realizačních týmů je připravit festivalové akce
tak, aby hodnotným programem oslovily občany Moravskoslezského kraje, prohloubily v nich vědomí sounáležitosti se svým krajem a jeho kulturními kořeny.
Během šestnáctileté tradice si festival získal oblibu u
posluchačů, zúčastněných pěveckých sborů a národopisných souborů. Stále stoupá jeho návštěvnost i
zájem o účast z řad účinkujících, především regionálních pěveckých sborů a folklorních souborů s dlouholetou tradicí.
Projekt svou jedinečností spočívá ve spojení hudebně pěveckého a folklorního odkazu Františka Lýska
– sbormistra a sběratele lidových písní. Chce také přispět k obohacení nabídky cestovního ruchu Moravskoslezského kraje, k poznání jeho přírodního bohatství a kulturního dědictví. Svým pojetím se festival stává
integrujícím článkem pro vytvoření kulturního regionu
Poodří.
17. ročník Festivalu Poodří Františka Lýska proběhne
v osvědčené podobě koncertů pěveckých sborů a národopisných souborů v městském obvodě Proskovice
– rodišti Františka Lýska, v Jistebníku – obci Jistebnických zpěváčků a ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – v sídle
Lašského souboru písní a tanců Ondřejnica.

Předpokládané termíny
a místa realizace

Kultura

29. a 30. 4. 2022
v Ostravě-Proskovicích,
sál restaurace U Psoty

OKÉNKO DO HISTORIE NAŠÍ OBCE:
Dnes se vrátíme v čase, otevřeme jej a nahlédneme
do doby, kdy se na kalendáři psal rok 1976.

21. 5. 2022 v Jistebníku, sál KD

3. a 4. a 10. 6. 2022
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí,
nádvoří a areál zámku

Stejně jako my letos, tak občané před 44 lety, v roce
1976 na podzim měli volby, jistebničané tehdy volili do
zastupitelských sborů všech stupňů.

V uvedených termínech vystoupí v samostatných
koncertech celkem 10 pěveckých sborů a 10 národopisných souborů, široká veřejnost bude seznámena s
výjimečnou tradicí „Jizdy kole obila“ ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí. Zvolená bezbariérová místa konání koncertů v jednotlivých obcích jsou stanovena tak, abychom
mohli přivítat širokou veřejnost včetně zdravotně postižených občanů. Na realizaci projektu se podílí více než
600 účinkujících, především dětí a mládeže.
Organizaci 17. ročníku FPFL má na starosti spolek
FPFL. Realizační týmy festivalu jsou zřízeny v jednotlivých obcích a navzájem spolupracují. Zajišťují účinkující sbory a soubory, prostory pro konání koncertů,
propagaci, medializaci a dokumentaci festivalu. Celý
projekt je podpořen i zastupitelstvy jednotlivých obcí
a několika sponzory.
V historii byl vždy podpořen Moravskoslezským krajem. Celkové náklady projektu představují částku cca
380 tis. Kč.
Cílem festivalu je naplňovat odkaz sbormistra a sběratele lašských lidových písní prof. PhDr. Františka Lýska.
Prezentací kvalitních pěveckých sborů a národopisných
souborů předávat široké veřejnosti našeho regionu bohaté hudební tradice, a především zapojovat do tvořivé
kulturní činnosti děti a mládež.
Bc. Miloslava Vidličková, jednatelka spolku FPFL z.s.
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Něco málo ze statistiky:
Počet obyvatel byl tehdy 1658 (letos 1657)
Počet domů 402 (letos 588 – některá čísla jsou neobývaná)
Počet žáků 215 (letos 145)
Počet ZDŠ 1, ve 2 budovách, 2 školní jídelny (nyní ZŠ
v 1 budově, 1 jídelna)
V obci bylo kino – zbořeno a na jeho místě vystavěna
budova pro Obecní úřad Jistebník
Zdravotní středisko – budova zrekonstruována, nyní
MŠ Jistebník
Počet obchodů 4 (nyní 3)
Počet pohostinství 2 (nyní 4 + cukrárna)

Na rozdíl od nás však 1. lednem otevřeli poslední čtvrtinu 20. století a vstoupili do 6. pětiletky.
Od konce 2. sv. války roku 1945 (31 let), kdy došlo
v Jistebníku k odsunu Němců, vzrostl počet nově vystavěných domů v obci celkem o 54 a dále bylo vybudováno celkem 33 přístaveb a nadstaveb, jimiž byly
získány nové bytové jednotky.
Jistebník v rámci akce „Z“ měl několik závazků.
Největším bylo pokračováním ve výstavbě nového
kulturního domu v hodnotě 1.500.000 Kč.
Dále výstavba kanalizační větve 80.000 Kč,
generální oprava střechy ZDŠ č.230 (nyní rezidence
Gardenia) 187.000 Kč,
výměna kotlů ústředního topení tamtéž 340.000 Kč,
interiér smuteční síně 250.000 Kč,
údržba veřejného osvětlení a místního rozhlasu
13.000 Kč.
Některé z úkolů k zvelebení obce:
- pokračování rekonstrukčních prací čp. 50, středisko
Mysliveckého sdružení v Jistebníku
- údržba obecních komunikací a úprava komunikace
Malá strana a Fibich
- TJ Sokol zajišťovalo úpravu místního kluziště (malé
hřiště), aby bylo k dispozici jak družstvům oddílu ledního hokeje, tak i ostatní mládeži
- na školním hřišti u ZDŠ čp.315 (škola) v Bezručově
osadě bude dokončena výstavba klubovny Pionýrské organizace (PO)
- v rámci soustavného ozeleňování obce bude zasazeno na určených místech v obci Jistebník 550 stromů ovocných i okrasných, dále členové PO při ZDŠ

zasadí 55 stromů (na počest 55. výročí vzniku KSČ)
Sbor pro občanské záležitosti vznesl iniciativu k tomu,
aby při každém narození dítěte, na paměť této události, zasadili jeho rodiče stromek. (o prosazení a uskutečnění této iniciativy mi není známo)
Fotografie z vítání občánků v Jistebníku – rok 1977
Hospodářský vývoj a zlepšování služeb obyvatelstvu:
- pro služby zajišťované Drobnými provozovnami se z
řad občanů získávali další odborní pracovníci (topenář, natěrač, svářeč)
- podle možností provozovny zajistily potřebný materiál pro údržbu a opravu bytového fondu v obci
- komise místního hospodářství a dohlížecí výbory Lidového spotřebního družstva Jednota vytvářely předpoklady pro plné uspokojení našich občanů
- k zajištění kvality prodeje a dodržování zásad hygieny
pracoval sbor občanských kontrolorů, ustavený z řad
občanů, který zároveň sledoval zásobování prodejen
zbožím co do množství i sortimentu
Pro splnění všech úkolů si vyčlenili občané 8.702 pracovních brigádnických hodin.
25. února byla naše obec vyznamenána za úspěchy
dosažené v minulé pětiletce „Čestným uznáním rady
KNV v Ostravě“ a finanční odměnou 50.000 Kčs.
27. března se konala v Jistebníku celoobecní směna,
které se na několika pracovištích v obci zúčastnilo více než 100 pracovníků z řad občanů, nejvíce se
pracovalo u obou škol a při výstavbě hrubé stavby
kulturního domu. (Hrubá stavba byla pak dokončena
v týdnu 5. - 9. dubna)
22. července byly po dlouholeté přestávce znovu
uvedeny do provozu věžní hodiny ve věži školní budovy čp. 230 ve vesnici (nyní rezidence Gardenie). Hodiny nově nainstavovala hodinářská dílna Okresního
komunálního podniku ve Vyškově. Výroba a instalace
hodin si vyžádaly náklady 40.000 Kčs. Tím se znovu
dostává naší obci charakteristické zvukové i světelné
orientační dominanty a občanům i účelné služby.
Stále pokračují práce především na stavbě kulturního
domu a každou sobotu mimo běžných pracovníků je
zde 30-50 občanů (brigádnické hodiny).
Péče o sociálně potřebné: v evidenci sociálně potřebných bylo v roce 1976 celkem 27 osob, z toho 5 manželských dvojic. Z rozpočtu soc. komise 15.000 Kč bylo
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Kultura

FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

pro ně pořizováno uhlí, brambory a ložní prádlo. Mimo
to bylo 6 osobám poskytováno 70 – 150 Kčs měsíční
podpory.
V pátek 22. a v sobotu 23. října proběhly volby a oba
volební obvody v Jistebníku volily ve stejné volební
místnosti v budově místního národního výboru (nyní
dům Lipinových). V naší obci bylo celkem 1.059 voličů,
všichni hlasovali a 99,72 % volilo kandidáty Národní
fronty.
Během listopadu byly ustanoveny tyto komise (v každé 5-9 osob):
komise pro výstavbu
komise školská a kulturní
komise pro ochranu veřejného pořádku
komise finanční

komise tělesné výchovy
komise bytová a místního hospodářství
komise sociální a zdravotní – aktiva péče o rodinu a
děti
Naše obec je po těchto volbách rozdělena do 26 poslaneckých obvodů. A každý obvod má na starosti jeden přidělený poslanec.
V tomto roce bylo uzavřeno 21 sňatků (z toho 5 církevních).
Narodilo se 24 dětí a všechny byly přivítány obřadem
vítání novorozenců.
Zemřelo 19 občanů (10 církevních obřadů, 9 občanských).
Z kroniky obce vybrala Miroslava Zdražilová

Kultura

VÁŠ OBLÍBENÝ PLES JE KONEČNĚ ZPÁTKY
Věříme, že letos se již uskuteční, a proto jsme ho perfektně připravili. Máme několik novinek a určitě se
máte na co těšit.
Hudba! Ve velkém sále zahraje vámi velmi oblíbený
DJ Georg V. https://www.instagram.com/jirivinkler_
georg_v/ , který přijal zatím každé pozvání k účinkování
na našem devadesátkovém plese. Georg V. má hity
z devadesátek v malíčku a rozhodně vás nenechá v
klidu posedět. Tu největší a nejlepší nálož tanečních
hitů doprovází svým profesionálním moderátorským
výstupem, čímž se z jeho účinkování stává neskutečná
show.
Letos jsme připravili neméně úžasnou novinku do
prostor vinárny! Naše pozvání přijal pan DJ Karel Procházka. Je pravda, že více si ho mohou pamatovat
Vaši rodiče, a protože je to stará škola, tak před ním
žádný hit neuteče. Pan Karel bude servírovat opět devadesátkové hity, ale řekněme trochu z jiného soudku.
A dost možná vám přijde do chuti s rockovými hity,
českou a slovenskou hudební scénou z devadesátek
ale navíc jsme slyšeli, že občas vyslyší i vaše hudební
přání a možná zahraje něco lehce z 80. let a taky z milénia. Tahle show bude stát za to!
Jen myslete na to, že z vinárny bude vhodné vyjít také
na hlavní sál, protože v tombole budeme opět losovat
mobilní telefon iPhone. V předchozím ročníku to byl
iPhone 11. Doba jde dál a letos budeme losovat o iPhone 13. A kromě toho se naše tombola trochu změnila
– tentokrát budeme mít v tombole pouze hodnotné
ceny a všechny budou elektronika. Navíc jsme se rozhodli, že v tombole nebude devadesát cen, aby vyhlašování netrvalo dvě hodiny, ale rozumně upravíme tak,
abychom tombolu zvládli během půl hodiny.
Těsně před losováním tomboly si vychutnáte taneční
vystoupení, které si připravila skupina P.U.S.A. ze Stu-
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dénky. Šikovné dívky předvedou svižnou taneční choreografii a jsme rádi, že přijaly naše pozvání i ony.
Věříme, že po takové náloži zábavy budete mít žízeň.
Všechno se zdražuje, jen u nás jdou ceny opět dolů.
Klasické panáky alkoholu jako je vodka, rum, peprmintka a podobně budou opět za velmi příjemné ceny od
10,- do 15,- Kč. Stejně tak pivo, které bude opět za velice
symbolickou cenu.
Večeře, přírodní plátek s brambory, se bude vydávat
v jídelně „Restaurace na Obci“, od 20:00 do 22:00 h.
Toto jídlo by mělo zanechat čisté šaty i košile, a navíc
potěší hosty s různým potravinovým omezením.
A když budete mít plné žaludky ať už jídla či veselého
moku, přijde čas na dokumentaci! Opět bude připravena PhotoBudka.cz, která bude naproti šatny a celý večer si můžete se svou partnerkou / partnerem či partou
přátel udělat fotografii, kterou vám na místě vytisknou.
PhotoBudka.cz nás informovala, že cena u nich zůstává stejná a jedna fotografie stále stojí 50,- Kč. Navíc
bude celý večer zdokumentován, a fotoreport následně nahrajeme do uzavřené skupiny na Facebooku.
Vstupenky prodáváme přímo my, www.expedita.eu z.s.
z Jistebníku. Mezi námi a vámi nebude žádná třetí strana. A to hlavně proto, že kdyby došlo z důvodu nařízení
vlády ke zrušení kulturních akcí, můžeme ihned reagovat a bez problému vám vrátit peníze na účet v podstatě obratem. Navíc není tajemství, že máme během jara
2022 rezervován ještě jeden termín, abychom mohli v
případě špatné situace akci odložit o dva měsíce. Pak
bude jen na vás, zda budete chtít vrátit vstupenky nebo
se budete o dva měsíce těšit déle!
Ale dost – věříme, že v únoru již vše bude probíhat bez
problémů.

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

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

Za spolek Expedita Jan Fárek
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GALERIJNÍ ULICE / UMĚLECKÝ SPOLEK

ZPRÁVA O PRŮBĚHU AKCÍ POŘÁDANÝCH GALERIJNÍ ULICÍ, uměleckým spolkem
V Galerijní ulici se setkali na zdobení galerijního vánočního stromku rodiče dětí „Dobrého ročníku“. Měli
připravené fotografie, kterými ozdobili zasněžený stromeček.
V letošním roce tato akce proběhla jen v omezeném
počtu návštěvníků.

Rok 2021
Již druhým rokem v důsledku koronavirových opatření,
vyhlášených vládou, byly kulturní aktivity silně omezené. Stejně jako v roce 2020 se nám podařilo uskutečnit
stěžejní akce naplánované naším spolkem.
V průběhu roku 2021 jsme provedli obměnu části velkoplošných fotografií v Galerijní ulici.

Součásti propagace, stejně jako v minulých letech,
vznikl stolní i nástěnný kalendář pro rok 2022.
I letošní VII. sympozium se setkalo s velkým zájmem
veřejnosti. Naše aktivity neunikly pozornosti médií: ČT,
Českého rozhlasu a tisku. V oblasti kultury se Jistebník
zapisuje nejen v regionu, kraji, ale i za hranicemi republiky.
Předseda spolku Jan Lipina

Byly obnovené nátěry na sochách z minulých sympozií.
VII. Mezinárodní sympozium se s menšími komplikacemi uskutečnilo v termínu od 2.-10. července. Sympozium zahájil koncert Petera Lipy, který byl pořádán ve
spolupráci s obcí Jistebník.
Během sympozia vzniklo 5 dřevěných skulptur, které
budou výhledově instalovány v blízkosti KD v Jistebníku. Závěr VII. ročníku patřil „cukrářskému sympoziu“.

ZLATÁ SVATBA V GALERII U FOŤÁKA

Na dvou společných výstavách byla prezentována díla
umělců jak z minulého sympozia, tak z letošního v Galerii u foťáka.

V měsíci listopadu v Galerie u foťáka proběhla zlatá svatba manželů Machových.

Spolková činnost

Spolková činnost

VERNISÁŽ VII. SYMPOZIA
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Dobrý den vážení spoluobčané.
Tímto článkem bych chtěl přinést trochu osvěty do vašich domovů a pomoci vám efektivněji zajistit váš majetek.
Na úvod objasnění některých pojmů.
Druhy pojištění můžeme rozlišit z několika hledisek:
podle právního důvodu vzniku




dobrovolné - pojistník se pro ně rozhodne z vlastní vůle,
vždy je smluvní
povinné - zákonné (není třeba uzavírat zvláštní
smlouvu) nebo smluvní
podle předmětu pojištění





pojištění majetku
pojištění osob
pojištění odpovědnosti

V tomto článku bych se rád věnoval posledně zmíněnému a to zejména pojištění majetkovému. Doba stále zrychluje a
s ní přicházejí i neustálé změny. Těmi jsou i změny hodnotové – vše kolem nás má postupně vyšší a vyšší hodnotu. To má
potom dopad na výši škodní události.
Zatímco většina z vás ví, že je povinností každého z nás, mít pojištěn ze zákona svůj motorový vůz, který vlastníme nebo
užíváme, jiné je to již u pojištění dobrovolného. Tomuto odvětví se již nedostává patřičné pozornosti. Přitom výdajová
stránka věci není vysoká v porovnání s hodnotou škody, kterou pojistná smlouva majetek zajišťuje.
V minulých letech, dle mého soudu spíše desetiletích, se posuzovala oblast pojistných rizik, na základě zkušeností občanů,
kteří mněli většinou smlouvy zastaralé, hodnota majetku neodpovídala jeho tehdejší výši = pojistné hodnotě a
neobsahovaly vhodná připojištění, jichž se možná škoda rovněž týká. Docházelo tedy k tzv. podpojištění, kdy vlastníci
záměrně podhodnotí cenu pojišťovaného majetku s cílem ušetřit na pojistném. Plnění škodní události je pak kráceno
v poměru pojistné hodnoty majetku ku jeho skutečné hodnotě. V dřívějších dobách lidé tento stav bezostyšně hodnotili
jako slušně vyjádřeno špatnou práci pojišťovny, popřípadě jejího poradce, aniž si kdy připustili, že na vině je spíše špatná
informovanost a následné podceňování těchto záležitostí.
Nacházíme se v epoše, kdy i za nepřízně covidové pandemie, společnost bohatne. V souvislosti s tím, ale současně rostou i
ceny nemovitých a movitých věcí kolem nás, včetně dalšího, jako jsou i vaše automobily. Ano jsou to vaše byty, domy,
vaše obydlí, vaše domovy. Pokud nezabezpečíte tyto vaše majetky vhodnou pojistnou smlouvou, může se stát, že se
ocitnete ze dne na den na ulici, nebo se výrazně sníží kvalita životní úrovně, na kterou jste byli tolik zvyklí. I při následné
pomoci vašich blízkých a různých charitativních organizací a spolků nemůže donekonečna zasahovat stát, t.j. jeho pomoc
nemusí přijít. Není ničím podmiňována. Každý máme za povinnost se starat o svůj majetek sám. Vhodné finanční
prostředky na řešení vzniklé škody nemusíte vlastnit, toto uhradí pojišťovna z příslušné majetkové pojistné smlouvy.
Pod záštitou kanceláře JARO Pojištění, která se specializuje na pojištění motorových vozidel, ale i pojištění staveb, ať již
v podobě budov, vedlejších staveb, bytů a jiných nemovitostí, jako i věcí movitých, se snažíme o zvýšení úrovně
informovanosti obyvatel. O jejich schopnost, snáze zvládat případná živelná a jiná nebezpečí, ohrožující právě jejich
domovy, jejich majetkové hodnoty, které vlastní. Na základě řešení řady smluv mohu zcela jistě prohlásit, že se není třeba
obávat velkého navýšení pojistného (to je to, co za smlouvu platíte) při aktualizaci stávající smlouvy pojištění. Ta vám
pomůže zaplatit škodu na vašem majetku. Totéž doporučuji i „šetřílkům“, kteří se spoléhají na tolikrát vyvrácené: „Mně se
to stát nemůže“ a žádnou pojistnou smlouvu nevlastní.
Závěrem chci sdělit tolik: Věnujte pozornost výše zmíněnému a to ať již návštěvou naší nové kanceláře JARO pojištění ve
Studénce, nebo některé z pojišťoven, kterou máte ve svém okolí. Na ty z vás, kteří zamíří k nám na kancelář JARO
pojištění, se budeme těšit a loučím se s vámi upřímným:
SPOLU TO ZVLÁDNEME.
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NABÍZÍM EXTERNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
včetně nez. organizacím.
Vyplním všechny druhy daňových přiznání - DPH, OSS, silniční daň,
daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, statistické výkazy, aj.
Dále se postarám o Vaší mzdovou agendu.
Připomenu Vám termíny pro splnění Vašich daňových povinností.
Pro doklady si mohu jezdit. Dlouholetá praxe v oboru, pojištění.

Kontakt: malisova.ucto@seznam.cz, tel: 603517724.

Měsíční odvoz popelnic OZO
v roce 2022
Pro občany, kteří mají tarif odvozu odpadu
P 191, tj. nádoba na odpad o objemu 80 l
a tarif P 291, tj. nádoba o objemu 120 l,
je četnost odvozu 1 x měsíčně,
zveřejňujeme termíny odvozu v roce 2022:
leden 6. 1.
únor 3. 2.
březen 3. 3. a 31. 3.
duben 28. 4.
květen 26. 5.
červen 23. 6.
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červenec 21. 7.
srpen 18. 8.
září 15. 9.
říjen 13. 10.
listopad 10. 11.
prosinec 8. 12.

M. Táborský - „Odvolání“

JISTEBNÍK SE BAVÍ,

MOHLI JSTE

Svatomartinský koncert

OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
Tříkrálová sbírka
25. zasedání ZO
26. zasedání ZO
Investiční záměry 2022
Setkání starostů ORP Bílovec
Naši jubilanti
FU pro MSK - informace pro občany
Knihovnické okénko
Obnova krajinného prvku
Výsadba lip u Knoppova kříže
Rekonstrukce kašny
“Srdcař WRC ČR” Karel Hurtík

leden
únor
2022

Z. Czendlik - Postel, hospoda, kostel
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