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INFORMACE STAROSTKY OBCE
Tříkrálová sbírka hlásí rekord
1 029 732 Kč
V neděli 16. ledna skončil další z ročníků Tříkrálové sbírky. Po loňském „covidovém“ roku, jste se opět mohli setkat se skupinkami tří králů a ukázalo
se, že osobní kontakt nic nenahradí.
Ve Studénce a okolních obcích, které
pro naši charitu koledují, vyšlo do ulic
téměř 150 skupinek velkých i malých
koledníků. Některé pokladničky byly
také umístěny v obchodech, na úřadech nebo v kostelích, hlavní podíl
na výsledku mají ale tříkrálové skupinky, které neúnavně koledovaly u
vašich dveří. Za skvělým výsledkem
se skrývá práce koordinátorů sbírky
v jednotlivých obcích, kdy je potřeba
nejprve pokladničky zapečetit, vypravit koledníky do ulic, pokladničky
následně rozpečetit, spočítat a odevzdat. Vám i všem koledníkům patří
velké poděkování.
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Poděkování městu Bílovec
Ráda bych poděkovala městu Bílovec a jeho krizovému zabezpečení
za pravidelný rozvoz antigenních testů do základní školy v naší obci.

budou jednak posouzeny nové možnosti vedení tratě a proběhne další
setkání. Výsledné řešení pak bude
prezentováno na veřejném zasedání
zastupitelstva obce Jistebník.
Děkuji za cenné připomínky
Ing. V. Starečkovi, p. J. Kašinskému a
Ing. arch. Ing. D. Vaňkovi.

Vítání občánků
Informujeme, že 26. 3. 2022 proběhne v 11 hodin na obecním úřadě
vítání občánků. Pozváni budou rodiče s dětmi, kteří se narodili ke konci
druhého pololetí roku 2021. Písemná
pozvánka Vám bude doručena.

28. 3. 2022 Den učitelů
Přejeme Všem pedagogickým i provozním pracovníkům základní a mateřské školy hodně zdraví a pevné
nervy.
Děkujeme zároveň za Váš aktivní
přístup i vzdělávání na dálku, za trpělivost a péči v covidové době. Práce
učitele se posunula od poskytovatele
vědomostí a dovedností k práci mentorské, jejíž hlavní činností je provázet
žáka na cestě za poznáváním.
Věřme, že jsme na konci tohoto těžkého období a že se budeme moci
zase svobodně nadechnout.

Tříkrálová sbírka v naší obci
Poděkování náleží i vám všem, kdo
Počátkem ledna 2022 proběhla
jste koledníky přivítali u svých dveří a
v naší obci Tříkrálová sbírka.
přispěli finančním darem.
Chtěla bych poděkovat hlavní organizátorce paní Evě Dobešové a dalším
Díky Vám můžeme pomáhat tam,
členům s jejichž pomocí se sbírka
kde je potřeba, protože každý člověk
mohla uskutečnit. Byli to p. Marek
je pro nás důležitý.
Stonawský, Ondřej Stiler a děti záBc. Jarmila Pomikálková, ředitelka
kladní školy a mateřské školy Nela
Ožanová, Barbora Šidíková, Adéla
Matějová, Martin Kraus, Dominik KuSrdečně Vás zveme na vernisáž výstavy
Vysokorychlostní trať
čera, Eliška Tomíčková, Alenka KučeVe čtvrtek 17. 2. 2022 proběhla prarová, Adélka Dobešová a Filip Dobeš.
Velikonoce
covní schůzka s projektanty spoDěkuji také štědrým dárcům.
Velikonoce jsou tradičním křesťanlečnosti Moravia Consult, kteří jsou
Celkem se vybrala částka 15 627,-Kč.
ským svátkem, které každý slaví po
zpracovateli projektové dokumentaVýtěžek z roku 2022 bude použitý
svém.
ce
vysokorychlostní
tratě
Moravská
na doplnění sortimentu zdravotních
Někdo se soustředí na duchovní
brána
II,
aby
nás
informovali
o
aktuálv 18 hodin
a kompenzačních pomůcek, o ktehodnotu, jiný si zase užívá velikonoční
ním stavu přípravy záměru VRT Proré je velký zájem. Budou podpořeny
GALERIE
U
FOŤÁKA
zvyky a tradice.
senice – Ostrava - Svinov.
volnočasové aktivity dětí v obcích,
Velikonoční svátky vnímáme předeTohoto
jednání
se
zúčastnili
za
obec
Jistebník
145
kde byla sbírka realizovaná. Největší
vším jako příležitost k setkávání s roJistebník Ing. Václav Výstava
Stareček, p.potrvá
Jan
část peněz bude použita na výstavbu
dinou a blízkými.
Kašinský, Ing. arch. Ing.
Vaněk, 2022
nové budovy Charity ve Studénce.
doDaniel
29. května
Přeji Vám požehnané velikonoční
Ing.
Jakub
Bruzek
a
Mgr.
Pavel
StorVážení občané, v případě, že byste
svátky naplněné zdravím a radostí
zer.
se chtěli zúčastnit příštího ročníku
v srdci.
Toto setkání mělo příjemnou pracovTříkrálové sbírky jako pořadatelé, buní
atmosféru
a
bylo
nám
přislíbeno,
že
deme rádi. Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 82 Jistebník, tel: +420 602 578 087, galerijniulice@email.cz, galerijniulice.cz
Děkuji.
Mgr. Š. Storzerová, starostka obce
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„Z PAŘÍŽE OPĚT
DO JISTEBNÍKU“
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VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME

Obec Jistebník ve spolupráci s kulturní komisí připravuje obecní slavnost, která by měla proběhnout
11. 6. 2022 na hřišti TJ ISMM Jistebník.
Zároveň se obracíme na vedoucí zájmových spolků, soukromé podnikatele i občany, aby posoudili možnosti
poskytnutí občerstvení pro návštěvníky, prezentaci svých firem a případnou zájmovou aktivitu pro děti.
Své náměty a možnosti pište na email starosta@jistebnik.cz, tel. 725 432 937
Děkujeme.
Mgr. Š. Storzerová

DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V OBCI
Na základě podnětů z řad občanů bude na několika místech v obci doplněno dopravní značení:
odrazové zrcadlo poblíž č. p. 440
odrazové zrcadlo vedle č. p. 563
odrazové zrcadlo a slepá ulice směrem k č. p. 13
dopravní značka Děti na parc. č. 1261/4, aby byl zajištěn bezpečný přechod dětí přes hlavní komunikaci
jednosměrný provoz u základní školy
zklidnění dopravy na parc. č. 1441/1 Zákaz odbočení vlevo (v protisměru Zákaz odbočení vpravo) a dopr. značka
omezující hmotnost projíždějících automobilů nad 3,5 t
Na základě jednání s dopravním inspektorátem v Novém Jičíně, oddělením dopravy v Bílovci a Krajskou správou a údržbou silnic
v Novém Jičíně bylo toto navržené doplnění dopravních značek schváleno. K instalaci značek dojde v průběhu měsíce března.
Mgr. Š. Storzerová

Bedřiška Vrábelová
Marie Šichorová
Marie Klodová
Josef Bartošík
Libuše Šajnová
Ladislav Dorušinec

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

Eliška Vlčková
Anton Vrbinčík
Jiří Vaněk
Miroslav Michalík

80 let
75 let
60 let
60 let

ŘSD ČŘ INFORMUJE

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021 V NAŠÍ OBCI

Bezplatnou informační linku ŘSD ČR volá až 80 000 řidičů ročně.

Počet obyvatel k 31. 12. 2021:

Národní dopravní informační centrum
(NDIC) od roku 2005 provozuje Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR).
Centrála NDIC sídlí v Ostravě, kde pověření pracovníci nepřetržitě každý
den v roce zajišťují sběr, zpracování,
vyhodnocování, ověřování a autorizaci dopravních informací. Operátoři
a jejich kolegové také kontrolují kvalitu a správnost předávaných dat,
která dále používají příslušné orgány,
organizace, instituce, subjekty i jednotlivé osoby.

z toho
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PŘIVÍTALI JSME DO SVAZKU OBCE NOVÉ OBČÁNKY:
Teodor KRIŠTOF
Karolína BENDOVÁ
Jonáš KAJGR
Erik CELER
Adéla KOTKOLÍKOVÁ
Adam MAKOVÝ
Stella STAREČKOVÁ
Nela ONDRYÁŠOVÁ

Hugo WOJCIK
Adam MAGULÁK
Jakub BOROŇ
Julie KUČEROVÁ
Zuzana KADUROVÁ
Max FÁREK
Miroslav KOVÁČIK
Adam GRZYWAČ

Josefína ROZBROJOVÁ
Matěj ŽÍLA
Tomáš HONĚK
Tereza VITOCHOVÁ
Natálie VÁCLAVÍKOVÁ
Matyáš PEK
Adam URBANEC
Ondřej ADÁMEK

Lucie BRUZKOVÁ
Karolína PCHALKOVÁ
Tomáš PLESKOT
Karolína STONAVSKÁ
Lilien SNĚHOTOVÁ
Esme TALIÁNOVÁ

ROZLOUČILI JSME SE:

Obec informuje

V měsíci březnu a dubnu se dožívají životních
jubileí naši spoluobčané, paní a pánové:

Zdenka STANÍKOVÁ
Irena HYNEČKOVÁ
Justina MUŠKOVÁ
František UHL
Ludmila MICHALÍKOVÁ
Jaroslav KELNER
Alena SMÉKALOVÁ
Miroslav RYBIČKA
Rostislav KUNC
Milán MARTINEK
Martin RIŇÁK
Alena MŰNSTROVÁ

67 let
85 let
89 let
86 let
66 let
67 let
72 let
92 let
54 let
73 let
73 let
64 let

František TICHAVSKÝ
Dana FILIPCOVÁ
Břetislav LYČKA
Libuše RATUSKÁ
Vlastimil VÁGNER
Renáta BUCHOVÁ
Miroslav MIHALÍK
Miroslav HŐPP
Jiří RATUSKÝ
Miroslava MIHALÍKOVÁ
Leopold JUŘINA
Josef CHYLA

1. 1.
11. 2.
14. 2.
8. 3.
19. 3.
21. 4.
5. 5.
8. 5.
19. 5.
27. 5.
11. 6.
26. 7.
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42 let
88 let
71 let
72 let
70 let
48 let
56 let
66 let
75 let
83 let
89 let
80 let

9. 8.
8. 9.
12. 9.
13. 9.
4. 10.
17. 11.
17. 11.
18. 11.
29. 11.
5. 12.
6. 12.
19. 12.

Služba jednotlivcům je hlavní součástí NDIC, bezplatná telefonní linka
je dostupná všem zájemcům o poskytnutí dopravních informací. Neplacené telefonní číslo 800 280 281
doplňuje web https://dopravniinfo.cz/,

přičemž nejrychlejší je zavolat a kdykoliv se zeptat na aktuální provoz
v úseku plánovaného výletu, nutného
převozu nebo zdánlivě známé cesty
do práce.
Ověření stavu dopravy se vyplácí,
což zjišťují desítky tisíc občanů ročně.
V letech 2018 a 2019 NDIC oslovilo
80 tisíc volajících z celé republiky,
po nástupu koronaviru ubylo aut na
cestách, proto čísla vyřízených hovorů klesla na 50 tisíc v roce 2020 a
62 500 v roce 2021. Zaokrouhlené
sumy rekordních telefonátů dokládají
zájem řidičů o bezproblémový dojezd. Brzy očekáváme postupný růst
počtu hovorů k číslům z let 2018/2019
v souladu s uvolňováním protipandemických opatření.

Více informací najdete v předstihu také
na našem krajském Twitteru:
https://twitter.com/RSD_Olomoucky,
https://twitter.com/RSD_MSlezsky
Mgr. Miroslav Mazal
tým komunikace
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Wolkerova 951/24a
Olomouc 779 00
mobil: 607 053 978
www.rsd.cz, miroslav.mazal@rsd.cz

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU NOVĚ OD ROKU 2022
S přechodem na místní poplatek za odvoz odpadů vyvstává majitelům nemovitostí povinnost podat
správci poplatku (tj. obecnímu úřadu) ohlášení nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nabyl postavení
plátce poplatku.
Tato povinnost měla být splněna do 31. 1. 2022.
Žádáme majitele nemovitostí, kteří tuto povinnost dosud nesplnili, aby tak neprodleně učinili.
Přihlášku k místnímu poplatku za odvoz odpadů najdete na stránkách obce v sekci ODPADY, nebo ji
můžete vyplnit v kanceláři obecního úřadu.
Iva Šelongová, účetní obce

3

Obec informuje

OBECNÍ SLAVNOST 11. 6. 2022

Můžete uhradit na účet OÚ č. 1760135359/0800, nebo v kanceláři obecního úřadu.

Místní poplatek ze psů
Připomínáme majitelům psů, že od ledna do 30.dubna 2022 je splatný místní poplatek ze psů.

Místní poplatek ze psů

Poplatek za každého psa je 150,- Kč.

Připomínáme majitelům psů, že od ledna do 30.dubna 2022 je splatný místní poplatekMůžete
ze psů.uhradit na účet OÚ č. 1760135359/0800, nebo v kanceláři obecního úřadu.
Poplatek za každého psa je 150,- Kč.
Můžete uhradit na účet OÚ č. 1760135359/0800, nebo v kanceláři obecního úřadu.
Šelongová Iva – účetní obce

Šelongová Iva – účetní obce

FÚ PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ INFORMUJE OBČANY
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2021 připadá na
1. dubna 2022. V případě, že bude
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2.
května 2022.
Občanům, kterým přiznání zpracuje
a podá daňový poradce, končí lhůta
pro podání tohoto přiznání až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň
z příjmů fyzických osob také splatná.
Všechny formuláře jsou k vytištění
dostupné ve formátu PDF na www.
financnisprava.cz zde a v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však
osobní návštěvu územních pracovišť
občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.

Obec informuje

Kompletní informace o tom, kdo je
povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.
Předpokládá se, že elektronicky
pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad nebo pomocí
aplikace Elektronická podání pro Finanční správu) bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2021 vyplnit i podat
od konce února 2022. Aktuální
informace k dostupnosti jednotlivých
elektronických formulářů a možnosti
jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz cestou Finanční správa - Novinky.
Za elektronicky podané přiznání se

ÚP v Bruntále
považuje také přiznání podané obŠelongová Iva – účetní obce
podatelna3205@fs.mfcr.cz
čanem pomocí aplikace Elektronic554 792 111
ká podání pro Finanční správu bez
Úp v Krnově
elektronického podpisu nebo jiného
podatelna3214@fs.mfcr.cz
ověření identity odesílatele, za pod554 695 111
mínky, že bude finančnímu úřadu
ÚP v Novém Jičíně
do 5 dnů doručen vytištěný, řádně
podatelna3215@fs.mfcr.cz
rukou podepsaný e-tiskopis, který
556 788 111
se vytvoří automaticky po odeslání
ÚP v Kopřivnici
přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékopodatelna3213@fs.mfcr.cz
liv jiné listinné podání) lze finančnímu
556 882 111
úřadu doručit poštovní přepravou
ÚP ve Frýdku-Místku
nebo vhozením do sběrných boxů,
podatelna3207@fs.mfcr.cz
umístěných na územních pracoviš558 605 111
tích finančního úřadu.
ÚP v Třinci
Vzhledem k epidemiologické situpodatelna3218@fs.mfcr.cz
aci ani letos nebudou zaměstnanci
558 382 111
územních pracovišť Finančního úřaÚP v Karviné
du pro Moravskoslezský kraj v průpodatelna3212@fs.mfcr.cz
běhu března vyjíždět za občany do
596 304 111
obcí.
ÚP v Havířově
Finanční úřad proto prosí obpodatelna3210@fs.mfcr.cz
čany, aby obdobně jako v roce
596 495 111
2021 k vyřízení svých dotazů
Finanční úřad- sídlo
použili zejména níže uvedená
podatelna3200@fs.mfcr.cz
telefonní čísla a e-mailové ad596 651 111
resy.
Všechny aktuální informace a stanoÚP Ostrava I,
viska včetně informací o aktuálních
podatelna3201@fs.mfcr.cz
úředních hodinách podatelen jsou
596 150 111
ÚP Ostrava II
zveřejněny na:
podatelna3202@fs.mfcr.cz
www.financnisprava.cz
596 705 111
V případě dotazů neváhejte využít
ÚP Ostrava III
výše uvedených kontaktů. Vaše dopodatelna3203@fs.mfcr.cz
tazy budou vyřizovat specialisté fi596 905 111
nančního úřadu a jeho územních praÚP v Opavě
covišť, kteří odpoví na Vaše dotazy
podatelna3216@fs.mfcr.cz
se znalostí regionálních souvislostí.
553 681 111
V Ostravě 18. ledna 2022
Úp v Hlučíně
Ing. Petra Homolová
podatelna3211@fs.mfcr.cz
tisková mluvčí
595 021 111

4

5

NADACE ČEZ VYHLÁSILA GRANTY NA ROK 2022
Vloni rozdělila v Moravskoslezském kraji obcím a neziskovkám přes 12 milionů korun
Kdo má dobrý nápad, může se
přihlásit! Nadace ČEZ podpoří
i v roce 2022 výsadbu stromů,
bezpečné osvětlení přechodů
pro chodce, kroužky pro děti
nebo zdravotní pomůcky pro seniory a hendikepované.
Nadace už vyhlásila čtyři grantové programy, další dva odstartují od března. Vloni podpořili
energetici obce a neziskovky
v Moravskoslezském kraji více
než 12 miliony korun.
I letos poběží šest grantových programů. Podpora regionů zaměřená
na charitu, kulturu, zdravotnictví,
sport i ekologii, a podpora výstavby
a obnovy Oranžových hřišť jsou otevřeny celoročně.

Od začátku února mohou obce, školy, hasiči, skauti i další spolky žádat o
podporu na výsadbu zeleně v rámci
grantu Stromy, který za dobu svého trvání vrátil do české krajiny přes
100 000 stromů. Rovněž od února je
možné podávat granty do programu
Oranžový přechod zaměřeného na
zvýšení bezpečnosti přechodů pro
chodce.
Od března bude pokračovat úspěšný program Neziskovky určený na
podporu rozvoje a profesionalizaci
českého neziskového sektoru. Nadace zároveň vyhlásí Zaměstnanecké granty pro organizace, v nichž
jako dobrovolníci pomáhají zaměstnanci Skupiny ČEZ.

Přehled všech aktuálních grantových řízení i pravidla pro podání žádostí jsou k dispozici na webových
stránkách Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz).

PŘEHLED GRANTOVÝCH PROGRAMŮ
NADACE ČEZ 2022
V roce 2022 budeme opět podporovat energii lidí, kteří pomáhají měnit život okolo sebe k lepšímu.
PODPORA REGIONŮ
Podpora sociálních, zdravotních, environmentálních a komunitních aktivit v celé ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

celoročně
právnické osoby v ČR
není stanovena

ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ
Podpora výstavby a obnovy dětských a sportovních hřišť
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
celoročně
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
2 000 000 Kč
Děti z polské základní a mateřské školy v Orlové mají díky Nadaci ČEZ novou výukovou
a zážitkovou zahradu.

STROMY
Podpora liniové výsadby stromů – především nových a obnovovaných alejí a stromořadí
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 2. – 28. 2. 2022; 1. 6. – 29. 7. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
právnické osoby v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
150 000 Kč
ORANŽOVÝ PŘECHOD
Podpora osvětlování přechodů pro chodce
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 2. – 29. 4. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
města a obce v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
120 000 Kč
ZAMĚSTNANECKÉ GRANTY
Podpora neziskových organizací, ve kterých se dobrovolně angažují
zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
1. 3. – 31. 3. 2022
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ
neziskové organizace, ve kterých se dobrovolně
angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ v ČR
MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU
30 000 Kč

Liška jako maskot města otevřela Oranžový přechod ve Vrbně pod Pradědem.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ

Obec informuje

GRANTOVÁ ŘÍZENÍ NADACE ČEZ 2022
Grantové řízení
Oranžové hřiště
Podpora regionů
Stromy

Příjem žádostí
Celoročně
Celoročně
1. 2. – 28. 2. 2022
1. 6. – 29. 7. 2022
1. 2. – 29. 4. 2022
1. 3. – 31. 3. 2022
1. 3. – 31. 3. 2022

Oranžový přechod
Neziskovky
Zaměstnanecké granty
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NEZISKOVKY
Podpora rozvoje a profesionalizace neziskových organizací
ve službách přímé sociální péče podle § 34 zákona o soc. službách

Vladislav Sobol, mluvčí ČEZ
vladislav.sobol@cez.cz, 725 595 417

MAXIMÁLNÍ VÝŠE PŘÍSPĚVKU

1. 3. – 31. 3. 2022
neziskové organizace poskytující služby
přímé péče v sociální oblasti
200 000 Kč

Podrobnosti ke všem grantovým řízením, podmínky, elektronické formuláře
a informace o našich dalších projektech a aktivitách najdete na www.nadacecez.cz.

Obec informuje

TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem získala
v programu Podpora regionu 70 tisic na
sportování dětí.

Tým Nadace ČEZ

www.nadacecez.cz
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JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis budoucích prvňáčků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023
proběhne v Základní škole T. G. Masaryka Jistebník
v úterý 7. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 h.
Prosíme rodiče, kteří mají zájem o umístění dítěte v naší škole,
aby sledovali naše webové stránky – www. zsjistebnik.cz,
kde najdou informace, včetně potřebných formulářů.
Těšíme se na nové žáčky a věříme, že se v dubnu potkáme osobně.
Mgr. Dagmar Pavlíčková, ředitelka ZŠ

BĚHEJ, HÁZEJ, SKÁKEJ RÁD, ATLETEM SE MŮŽEŠ STÁT

Ve středu 15. 12. k nám přijela kvalifikovaná trenérka, několikanásobná mistryně ČR ve skoku do výšky
Romana Dubnová. Měla připravené
hodiny pro žáky 1. - 5. třídy, ve kterých zapojila žáky do různých her,
překážkových drah, cvičení, které
byly přizpůsobené věku a schopnostem dětí. Dětem se program hodin velice líbil a také p. učitelky, které
se hodin zúčastnily si z nich odnesly
mnoho nových metod práce, které
určitě využijí. Škola také dostala metodickou brožuru s názvem “Atletika
hravě” a sadu atletického náčiní.
Bylo by skvělé, kdyby se podobné
projekty uskutečnily i pro další druhy sportu např. gymnastiku nebo
míčové hry. Pak by se článek mohl
jmenovat “Běhej, házej, skákej rád,
se sportem buď kamarád !!”
N. Malaníková

Obec informuje

ZŠ TGM Jistebník

Proč jsem zvolila takový název tohoto článku pochopíte až si jej přečtete.
Koncem srpna naši školu oslovil
Český atletický svaz s projektem
“Atletika hravě ve škole”. My jsme se
do této akce zapojili a udělali jsme
dobře. Cílem projektu je podpořit
zájem dětí o sport a představit učitelům možné formy zařazení atletiky
do hodin tělesné výchovy.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/23
Zápis do Mateřské školy Jistebník okres Nový Jičín, p. o. proběhne se souhlasem Obce Jistebník
v budově mateřské školy č. 325 ve dnech
od 2. 5. – 13. 5. 2022 v době od 8. 00 hod. do 14. 30 hod.
v závislosti na aktuální doporučení MŠMT.
Dokumenty, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:
Originál vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte
(není vyžadováno u dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání)
Kopie rodného listu dítěte
Originál doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
Tiskopis žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze nalézt na stránkách
www.msjistebnik.websnadno.cz.
O přijetí nebo nepřijetí dítěte bude rozhodováno v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád a podle kritérií pro přijímání k předškolnímu vzdělávání platných pro rok 2022.
Do mateřské školy budou přijímány děti od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let nebo děti
s odkladem školní docházky.
V Jistebníku 21. 02. 2022

Věra Vaňková, ředitelka mateřské školy

MŠ Jistebník

ŠKOLKA NA HORÁCH : PUSTEVNY - RADEGAST
Počet dětí: 25
Věk dětí: 4-6 let
Počet kroků: 11580
Vzdálenost: 7,5 km
Počasí: Slunečné
Teplota: - 5°C
Lednové dny byly většinou zatažené,
bez sněhových přeháněk a zimních
radovánek. Proto jsme se rozhodly
uspořádat pro starší děti celodenní
výlet s pobytem na horách. Týden
před výletem jsme si s dětmi povídali
o našem kraji, památkách. Na mapě
jsme se učili vyhledávat města, hory,
které nás obklopují. Děti to velmi bavilo, také díky krásným pomůckám,
které ve školce máme a usnadňují
nám naši práci s dětmi. Děti chtěly
vědět stále víc a nás to s nimi bavilo.
24. ledna v 8:00 hod. byly děti připraveny k odjezdu. Rodiče nachystali
boby, batoh s občerstvením a teplým
čajem. Po hodině cesty jsme vystoupili do krásné scenérie hor. Prostředí
zalité sluncem, omražené stromy a
keře, výhled do údolí a na Lysou horu.
Děti měly svůj cíl, dojít k soše Radegastu. Cestou statečně šlapaly,
povídaly si a při náhlém pohledu
do údolí zatajily dech, před krásou, kterou vyčarovala příroda.
S dobrou náladou jsme dorazili

k soše Radegasta, kterou děti znaly z obrázků ve školce. Po malém
občerstvení jsme se vraceli zpět,
kde na nás v restauraci čekal výborný oběd. A protože jsme byli
na výletě, tak jsme si dopřáli i
hranolky!!!!!!! Byly jsme mile překvapené a pyšné, jak se děti v restauraci chovaly a nedaly se přehlédnout obdivné pohledy hostů,
které směřovaly k naší školce.
Po obědě nás čekal další pro-
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gram - „Prohlídka ledových soch.“
Poté následovalo bobování pod
Jurkovičovými
stavbami,
které se pyšnily v celé své kráse a slunečních paprscích, pod
blankytně
modrou
oblohou.
V 15:00 hod, jsme usedli do vyhřátého autobusu a vraceli se vesele domů, kde na nás nedočkavě
čekali rodiče unavených dětí.
Užili jsme si krásný den na horách!
Učitelky mateřské školy v Jistebníku
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TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR ZDEŇKA PUKOVCE
„Když na sále spustí basa“
aneb Perly české operetky… hudebně - zábavný i poučný pořad věnovaným největším prvorepublikovým
operetním šlágrům 30. a 40. let
minulého století a jejím populárním
skladatelům - Járu Benešovi, Josefu
Stelibskému a Jaroslavu Jankovcovi.
Takřka všechny skladby, které uslyšíte v první části pořadu, byly původně určené pro českou lidovou operetku, byly však natolik melodické,
že si je lidé ihned oblíbili a velmi rychle po návratu z divadel začli zpívat
a rozšířovat mezi sebou. Kdo by neznal takové šlágry jako Venoušku,
Venoušku, Já bych chtěl mít tvé foto,

Když jaro zaťuká, Tvůj bílý šátek,
Kosí fox, Polku bez kapelníka či velmi populární Bramborovou placku.
Anebo taky ústřední šlágr z operety
Růže z Argentiny Já mám rád, než
jdu spát - všechny ty a mnoho dalších uslyšíte v tomto jedinečném
pořadu. V rytmu polky, valčíku, waltzu, tanga, foxtrotu, slowfoxu i exotické mexické cucarachy či swigového
lindy- hopu hraje velký Taneční a
swingový orchestr Bedřicha Pukovce pod vedením Zdeňka Pukovce,
zpívají Lenka Krompolcová a Martin
Frynta. A jako přídavky zazní ve druhé části koncertu ty největší hity ze
známých prvorepublikových filmů
a krásná závěrečná směs písniček

Karla Hašlera jako pocta našemu
největšímu písničkáři a vlastenci.
Pořadem provází
Mudr. Pavel Hanzelka

Všechny Vás
srdečně zveme
dne 29. dubna 2022
v 18.00 hodin do Kulturního
domu v Jistebníku.
Vstup je zdarma.
Těšíme se na Vás.
Mudr.Pavel Hanzelka
DJ. Paul Doctor

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

Kultura

ordinační doba: po, pá: 9-11 a 16-18, út, čt: 16-18, st, so: 9-11
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FESTIVAL POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA
Pozvání na pochod krajem Jistebnických zpěváčků
V rámci 17. ročníku Festivalu Poodří Františka Lýska /FPFL/ 2022 se
koná pochod krajem Jistebnických
zpěváčků v sobotu 23. dubna 2022.
Akce je určena pro turisty i cyklisty.
Start z Jistebníku od Kavárny Oáza
v 10 hodin směr jistebnické rybníkyoderský splav – Restaurace U Matěje ve Staré Bělé, po občerstvení buď
stejnou trasou směr Jistebník nebo
oderskými loukami a přes Košatku
domů.
Kdokoli se může vydávat ze svého
bydliště tj. Staré Vsi nad Ondřejnicí,
Polanky, či Stará Bělé apod. libovolně po trase tak, abychom se setkali

v době od 12 – 13 hodin v restauraci
U Matěje ve Staré Bělé.
Využijte pozvání na tuto akci a přijďte
poznávat krásy jarní přírody v našem
okolí, kudy procházeli bývalí žáci
školy v Jistebníku a zpěváčci z dětského pěveckého sboru Jistebničtí
zpěváčci v letech 1930-1938, pod
vedením svého učitele a sbormistra
Františka Lýska z Proskovic
/ 1904-1977/.
Těší se na vás organizátoři akce, členové festivalového výboru FPFL.
Mapka:
49.6805900N, 18.0352639E

Festivalový program :
29. a 30. 4.2022
v Ostravě- Proskovicích v sále
restaurace U Psoty
21. 5. 2022 v KD Jistebník
3. a 4. a 10. 6. 2022 ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí nádvoří a areál zámku
Včas budou vyvěšeny plakáty s dalšími informacemi před akcí v Proskovicích, všechny zájemce srdečně
zveme.
Těšíme se na vaši účast.
Organizátoři, festivalový výbor FPFL
2022

HISTORICKÉ OKÉNKO
Dnes se ohlédneme 45 let zpět a podíváme se do roku 1977. A to za Českým svazem
včelařů v Jistebníku:
vatelů, vedoucím byl V. Hýl, v jehož
Kraňka – Troiseck v celkové finanční

Zájmová organizace Českého svazu včelařů v Jistebníku měla v tomto roce 28 členů, z nichž 23 bylo
z Jistebníku, 4 z Josefovic a 1 z Kujav.

Kultura

Činnost včelařů se zaměřovala na
včelařskou osvětu, na rozchov včelího plemene Kraňka (obr.), na pomoc v zemědělství, na zlepšování
životního prostředí a v neposlední
řadě také na uspokojování zálib a
odborných zájmů každého člena organizace.
Zvýšená pozornost musela být
v tomto roce věnována zdravotnímu stavu včelstev a v souvislosti
s tím také veterinárním opatřením.
Bakteriální choroby, jako hniloba
včelího plodu a mor včelího plodu se
v našem obvodu sice nevyskytly, ani
roztočová nákaza se ve větším měřítku neprojevila, nepříznivě však u
nás působí Nosema*, zvláště za nepříznivých klimatických podmínek
v jarním období, proto se preventivně tato nemoc léčí Fumagilinem*.
Při zájmové organizaci Českého
svazu včelařů v Jistebníku existoval
chovatelský kroužek pro rozchov
Kraňky, kroužek měl 7 členů – cho-

včelíně byla v péči inseminovaná
matka linie Troiseck. (Troiseck je
kmen včely kraňské)
Vedle tohoto chovatelského kroužku byl při Základní devítileté škole
Jistebník v činnosti zájmový včelařský kroužek, který navštěvovalo 6
žáků, mladých zájemců o včelaření.
V roce 1977 bylo v Jistebníku zazimováno celkem 165 včelstev, včetně 2 včelstev včelařského kroužku
při ZDŠ Jistebník.
Ze zájmové včelařské činnosti plynul i zjevný hospodářský efekt, který
tato relativně malá zájmová organizace dávala. V roce 1977 to bylo:
Přísun 12 včelstev k zemědělským
kulturám, představoval pro zemědělské podnikání finanční zisk
4.800,- (Kčs) (1 včelstvo = 400,-)
Na státní nákup bylo dodáno 543 kg
medu v hodnotě 16.290,- (1 kg = 30,-)
Bylo vyprodukováno 30 kg vosku
v hodnotě 2.100,- (1 kg = 70,-)
Bylo vyprodukováno 83 kusů matek
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hodnotě 4.980,- (1 matka = 60,-)
Vysázeno 20 ovocných stromků
v celkové hodnotě 700,- (1 stromek
= 35,-)
Vysázeno 30 medonosných keřů o
celkové hodnotě 300,- (1 keř = 10,-)
V zemědělství odpracovali včelaři 350 hodin v celkové hodnotě
3.500,- (1 hod. = 10,-)

1,5 miliónu květů!
Mějme respekt a úctu také v současné době k našim spoluobčanům
– včelařům, kterým vděčíme, díky
jejich práci a péči o včelstva, za výborný domácí jistebnický med plný
vitamínů.
Pak, kdo má zájem, má celou zimu o
tento zdravý zázrak vystaráno.

*Fumagilin – antibiotikum nejen na
včelí nemoci – Fumagilin byl izolován
a charakterizován v roce 1951 jako
sekundární produkt plísně Aspergillus fumigatus Tento mykotoxin
nalezl uplatnění jako antibiotikum,
především při tlumení prvoka - vni-

trobuněčného parazita Nosema,
který způsobuje závažnou včelí
chorobu zvanou nosematóza (včelí
úplavice). Jde o nejčastější průjmové onemocnění dospělých včel.
(zdroj: Wikipedie)
Z kroniky obce vybrala Miroslava
Zdražilová

SNÍH MIZÍ, SNĚŽENKY ROZKVÉTAJÍ…
Chcete spatřit zázrak, nad jehož
nádherou se vám bude tajit dech?
Přívlastek „neopakovatelný“ tady
použít nelze, protože přichází s každým jarem. Kam? Do CHKO (Chráněné krajinné oblasti) Poodří. Jak
už vyplývá z názvu, životodárnou
tepnou této oblasti představuje řeka
Odra, jejíž přirozeně meandrující tok
je významným ekologickým prvkem
moravskoslezského kraje. (Poodří je
jedno z mála míst v České republice, zachovávající si takřka přirozený vodní režim. Proto zde byla

roku 1991 vyhlášena CHKO Poodří,
která se rozkládá na celkové ploše
82 km².)
Po bílé sněhové nadílce objevíte v lužních lesích a nivách řeky
od března do dubna fascinující koberce sněženek, a do třetice v měsíci květnu rozkvete bíle silně aromatický česnek medvědí.

stáhnout na webech obce, či v Bartošovicích na zámku, a uprostřed
lesů a luk plných bělostných kvítků
si pak užít spoustu legrace při plnění
rozmanitých úkolů. A támhle se pasou ovce, nedaleko je bývalý mlýn,
šumí tu splav a zámek je na dosah…
Tomu se říká pohlazení po duši!

Našim tipem pro vás je přírodní památka Sedlnické sněženky, kde
se můžete vydat po Questing trase
v obci Sedlnice. Pokyny si můžete

Další tipy na výlet: www.poodri.com
FB Poodří – Moravské Kravařsko
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast
Poodří

TIPY NA VÝLET
Povznášející baroko chrámu Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Barokní perla regionu a jediný barokní chrám s dochovanou gotickou křížovou
chodbou v Moravskoslezském kraji, to je kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku,
dominanta města i celého Poodří.
Kostel z poloviny 18. století je barokním uměleckým dílem s celistvou barok-

Na zvelebení obce v akcích „Z“ pak
odpracovali 228 hodin v hodnotě
2.730,- (1 hod. = 12,-)

ní výzdobou mimořádné umělecké
úrovně, tedy místem, kde snoubení
gotiky s barokem vytváří neopakovatelný genius loci, kde je gotický
ambit propojen s barokním chrámem, takže návštěvník prochází
uměleckými slohy a epochami z gotiky do baroka a zpět.
Čerstvě a velice zdařile zrekonstruovaná sakrální stavba je opravdu
úchvatná a rozhodně stojí za navštívení. Ostatně komentované prohlídky se zde zdarma konají celoročně,
vždy od pátku do neděle v čase od
10 do 15 hodin v rámci projektu Otevřené chrámy, které finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Usušeno a dodáno 25q sena za
1.500,- (1q = 60,-)
Na závěr si připomeňme citát Alberta Einsteina, který před 100 lety řekl:
„Pokud by na Zemi zmizely včely, zůstaly by lidem jen čtyři roky života.“
To, zda by se vědcova slova vyplnila,
nevíme, ale jisté je, že včela si zaslouží naši pozornost, péči i úctu a ne nadarmo jedno přísloví praví:
„Pilná jako včela.“ Aby totiž naplnila včelí dělnice sklenici medu, musí
vyletět 40.000 krát z úlu a navštívit

Další tipy na výlet: www.poodri.com
FB Poodří – Moravské Kravařsko
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast
Poodří
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GALERIJNÍ ULICE / UMĚLECKÝ SPOLEK

JISTEBNÍK

JISTEBNÍK

NÁVRAT ČÁPA
a
9. dubna Galerijní ulice
Spolková činnost

od 15 hodin

Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 82 Jistebník, tel: +420 602 578 087, galerijniulice@email.cz
16
galerijniulice.cz
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DOBRÝ
ROČNÍK
Srdečně Vás zveme
na zahájení výstavy fotografií
v Galerijní ulici
doprovodný program

DENNÍ MENU
ROZVOZ DENNÍHO MENU
NAJDETE NÁS NA WWW.DAMEJIDLO.CZ
ČESKÁ/MINUTKOVÁ KUCHYNĚ
MINIPIVOVÁRKY NA ČEPU
BOWLING
OSLAVY, SVATBY, FIREMNÍ VEČÍRKY
CATERING
OTEVÍRACÍ DOBA
PO - ČT
PÁ
SO
NE

11:00 - 21:00 HOD
11:00 - 23:00 HOD
11:00 - 23:00 HOD
11:00 - 20:00 HOD

tvoření s Kájou
občerstvení
víno - dobrý ročník
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+ 420 732 577 074, JISTEBNÍK 528

Žáci 2. třídy Mgr. Karoliny Gavendové už trénují na návrat čápa do Galerijní ulice.

www.restauracehornidvur.cz

Galerijní ulice, umělecký spolek vás
srdečně zve na jarní akci:
„Návrat čápa“ a zahájení výstavy fotografií nejmladších občánků Jistebníku.
Děti se mohou těšit na zábavné „tvoření s Kájou“. Dospělí na dobrý ročník vína.

BURZA

TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ
Zdravím Vás, přátelé dobrého sportu, a fotbalu zvláště. Podzimní sezóna našich mužů nebyla jedna
z nejvydařenějších. Družstvo se aktuálně nachází na předposledním
místě tabulky 1.A třídy sk. B.- s počtem 7 bodů, za 2 výhry, 1 remízu a 9
proher, zaujímáme tedy 12-té místo
z 13-ti týmů.
Druhá polovina sezóny bude tedy

hlavně o udržení družstva ve stávající soutěži. Fotbalové jaro nám začne
domácím utkáním 26.3.2022, kdy
budeme hostit hráče z Vratimova
B, kterým máme co oplácet z podzimní části, kdy jsme u nich prohráli
vysokým rozdílem.
Současná situace nám neumožnila odehrání žádného přípravného

ČČK Klimkovice
se koná v Hasičské zbrojnici Klimkovice
ve dnech

utkání. Každopádně tréninky mužů
již probíhají v pravidelných termínech – příprava na jaro je v plném
proudu. Výkonný výbor TJ se snaží
o posílení stávajícího kádru, který byl
v uplynulé sezóně často v zápasech
oslaben častými zraněními hráčů.

14. 3. – 17. 3. 2022
Pondělí
14. 3. příjem
Úterý
15. 3. prodej

Informace o přestupech hráčů:

Novým hráčem Jistebníku se stal:
Matěj Kubík z Třebovic (pozice: brankář)
Jaroslav Tilscher (zatím v jednání) (pozice: útočník).

Středa
16. 3. prodej

Pozvánka na jarní utkání:
ČPP I.A třída mužů sk. B

Čtvrtek
17. 3. výdej

26.03.22 / SO / 15:00 / Jistebník - Vratimov B
02.04.22 / SO / 15:30 / Řepiště - Jistebník
09.04.22 / SO / 15:30 / Jistebník - Dobrá
16.04.22 / SO / 16:00 / Dolní Lutyně - Jistebník
23.04.22 / SO / 16:00 / Jistebník - Smilovice
30.04.22 / SO / 16:30 / Jistebník - Baník Albrechtice
Poznámka: změna pořadatelství

07.05.22 / SO / 16:30 / Jistebník - Dobratice
14.05.22 / SO / 16:30 / Staré Město - Jistebník
21.05.22 / SO / 16:30 / Jistebník - Jablunkov
28.05.22 / SO / 17:00 / Stonava - Jistebník
04.06.22 / SO / 17:00 / Jistebník - Bystřice
11.06.22 / SO / 17:00 / Lučina - Jistebník
19.06.22 / NE / 17:00 / Libhošť - Jistebník

Sdělení občanům:
Celý sportovní fotbalový areál je možno pronajmout na soukromé akce, jak pro venkovní oslavy (včetně zapůjčení laviček a stolů), pronájem malého hřiště, velkého hřiště, šaten či celého areálu. Vše po domluvě na tel čísle: 739 432 843.
Bližší informace najdete na internetových stránkách (viz ceník).
https://www.tjjistebnik.cz/pronajem/
Bc. Veselý Ondřej
Člen výkonného výboru TJ ISMM Jistebník

Sport
Kultura / info

PŘEDSTAVENÍ SPOLKU SNOWTEAM JISTEBNÍK

Náš sportovní spolek se zaměřuje na sportování děti a jejich rodičů.
Celoročně vedeme tréninky v tenise a míčových hrách. V zimních měsících se koná
výuka dětí a rodičů lyžování a snowboardingu. Všechny aktivity jsou vedeny pod trenéry s licencí v daném sportovním odvětví. Našim cílem je nejenom zvednout děti od
elektronických zařízení, ale zapojit do společného sportování celé rodiny.
18

8.oo - 11.oo hod.
14.oo - 18.oo hod.
8.oo - 11.oo hod.
14.oo – 15.30 hod.
13.30 - 15.30 hod.

Zve výbor ČČK Klimkovice

Plánované akce v areálu TJ ISMM Jistebník v roce 2022 (viz internetové stránky klubu)
30.04.2022 - REJ ČARODĚJNIC (STAVĚNÍ MÁJKY)
03.06.2022 - DĚTSKÝ DEN SPOJENÝ S KÁCENÍM MÁJKY
09.07.2022 - O POHÁR STAROSTKY OBCE JISTEBNÍK / TURNAJ V MINIKOPANÉ 2022
10.09.2022 - MEMORIAL JOSEFA KONEČNÉHO (XXXIII. ročník)

8.oo - 11.oo hod.
14.oo - 18.oo hod.

Humanitární sbírka pro Broumov
Český červený kříž Klimkovice a Charita Broumov pořádají humanitární sbírku, která
se uskuteční v HASIČSKÉ

-

ZBROJNICI Klimkovice. Možno přinést:

Oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Domácí potřeby
Přikrývky, polštáře, deky
Hračky
Obuv

čisté
nepoškozené
funkční

Sbírka se uskuteční ve dnech:

25.3.2022 pátek
26.3.2022 sobota

8.ºº - 18.ºº hod.
8.ºº - 18.ºº hod.
Děkujeme za Vaši pomoc
ČČK Klimkovice
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JISTEBNICKÁ LYŽE
V sobotu 15. 1. 2022 se konal tradiční
zájezd s názvem Jistebnická lyže .
Tentokráte se jelo do ski arealu
Kopřivná. Pořádaní této akce jsme
po svolení přebrali od spolku Jistebník v pohybu, za což jim děkujeme.
Do areálu přijelo celem 46 účastniků a z toho 37 jistebnických obča-

nů. Velice nás potěšila hojná účast
dětí. Krom lyžařských a turistických
zážitků splnila akce další význam, a
to navázaní nových přátelství mezi
rodilými jistebničany a spoluobčany, kteři v naší malebné vesničce žijí
krátce. Po přijemných ohlasech na
tuto akci jsme se rozhodli uspořádat

ještě jeden zájezd, a to 26. března.
Záleží však na sněhových podmínkách. Všem zúčastněným děkuji za
skvělou atmosféru, kterou vytvořili.
Velké díky patří p. Janu Ležatkovi
a areálu Kopřivná za slevy na skipasy, které spolku poskytli.
Přeseda spolku Martin Krutil

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras
• izolace zelené střechy
• izolace jezírek a bazénů

12. ROČNÍK JISTEBNICKÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PŮLMARATONU
Zahájení registrace na 12. Ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu

Sport
Kultura / info

Termín konání: 21. 5. 2022
Místo konání: hřiště TJ Jistebník
Organizátor: Jistebník v pohybu z.s.
Druhy závodů: Běh Galerijní ulicí na 3,6 km, 10 km, 21 km, 42 km + štafety 4 x 10,5 km
Dětská sportovní olympiáda: pro děti od 4 – 12 let – startovné 100,-Kč
Zvýhodněné startovné na běhy: do 19 a od 65 let = 100,- Kč
Hledáme případné sponzory a nové
tváře do organizačního týmu, a to i
z řad seniorů.
Informujte, prosím, o této akci své
známé či pracovní kolegy. Vytvořte
si firemní či kamarádskou štafetu.
Najděte si nás na facebooku.
Přesný časový harmonogram akce
naleznete na webu závodu nebo
v příštím vydání Jistebnického zpravodaje.

Martin Otto, hl. pořadatel
martin.otto@seznam.cz
tel. 731578936
Lenka Maláníková, hl. organizátorka
dětské olympiády
l.malakavka@gmail.com
tel. 605144655

Premiérově nabízíme sportovní
funkční tričko s motivem Jistebníku a našeho závodu.
Objednat si ho můžete v barevném a střihovém odlišení pro
ženy a muže rovněž na
www.vh-pulmaraton.cz

• 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

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

Registrace: www.vh-pulmaraton.cz
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+420 775 151 281

 603 363 506
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odpadové hospodářství

zvláštní příloha

Re-use centra
se stávají hitem
stále více měst a obcí nabízí místa
pro odložení či získání potřebných věcí
Re-use centra, kam lidé mohou přinést nepotřebné, ale funkční věci,
které si zájemci za mírný poplatek
naopak mohou odnést domů, si
v České republice získávají stále
větší popularitu. Známé je ostravské centrum, Praha jich má několik,
v poslední době vznikly krátce po
sobě také v Litovli nebo Hranicích
na Moravě.
Město Hranice loni otevřelo
moderní sběrný dvůr. „Občané zde
budou moci separovat odpady většiny kategorií. Velkou výhodou je
kruhové uspořádání, větší přehlednost a zvláště pak vyšší pozice, ze
které se budou odpady vhazovat do
jednotlivých kontejnerů,“ liboval si
ředitel místní firmy Ekoltes Jakub
Horák.
Nové sběrné centrum vzniklo na
místě původního sběrného dvora,
má čtrnáct kontejnerových stání,
čtyři otevřená stání na sypké materiály, čtyři krytá stání pro nebezpečný odpad a dřevo a devět garáží. Po
nějakém čase v jedné z nich začalo
fungovat také re-use centrum.
„Zkušenosti za první období
provozu jsou veskrze dobré. Zatím

se tam protočilo několik stovek kilogramů zboží a chodí tam desítky
lidí měsíčně. Není to zatím hypermarket Ekocentrum, ale v rámci
možností bych řekl, že centrum
začalo relativně dobře fungovat,“
popsal ředitel Horák. Nejvíce je
v hranickém re-use centru zájem
o nejrůznější sady nádobí, hrníčky, podšálky nebo běžné věci do
kuchyně.
Ve velké oblibě lidé mají kočárky. „Ty tady máme neustále, před
Vánocemi se střídaly na týdenní
bázi a přitom byly ve slušném
a použitelném stavu. Kočárek za
dvě stě korun je pro někoho velmi
dobře přijatelná varianta. A před
Vánocemi to byly také hračky,“ dodal ředitel hranických technických
služeb. Ceny za použité věci re-use
centrum stanovilo na 30, 50, 100
a 200 korun.
Výhodou je i to, že ubude
odpadu v ulicích. V Hranicích
stejně jako v jiných městech v ČR
se opakují problémy s nepořádkem
okolo kontejnerů na odpady. „Na
sídlišti občas někdo postavil staré
křeslo vedle kontejnerů, aby si ho

Re-use centrum v 13tisícovém Zábřehu v Olomouckém kraji

54

únor 2022
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někdo jiný odnesl. A často tomu
tak opravdu bylo. Ale v principu se
tak vlastně zakládala černá skládka. To, co je ještě v dobrém stavu,
se nyní může nabídnout do re-use
centra. A nejde jen o nábytek, ale
i o vybavení do kuchyně, knihy
nebo gramodesky. Většina těchto
předmětů by jinak skončila v popelnici,“ podotkl mluvčí hranické
radnice Petr Bakovský.
Tržby Z re-Use CenTra půJdoU
na Zeleň
Koncem loňského roku otevřela
svoje re-use centrum Litovel.
Lidem začalo sloužit na sběrném
dvoře v Nasobůrkách. „Město
Litovel se jako další města a obce
rozhodlo u nového sběrového dvora
zbudovat centrum opětovného
využití věcí. Obsluha věci zaeviduje
a ocení symbolickou cenou od 10
do 200 korun podle stavu daného
předmětu. Určitě zde však nesmí
být elektrospotřebiče kvůli tomu, že
jim chybí revize, a také čalouněný
nábytek, a to z hygienických
důvodů,“ popsala pravidla Eva
Kratochvílová z litovelské radnice.
Tržby za prodané věci z reuse centra bude správce posílat
na samostatný účet, ze kterého
hodlá platit úpravu zeleně v Litovli
a místních částech.
O podobném zařízení v současné době uvažuje i Olomouc.
„Olomoucké re-use centrum bude
součástí projektu velkého odpadového centra, který se připravuje.
Nyní je to ve fázi řešení a rozhodování o tom, jak centrum bude vypadat,“ potvrdila mluvčí olomoucké
radnice Radka Štědrá.
Než centrum vznikne, vedení
města přemýšlí o dočasném řešení.
Malé re-use centrum by zřídilo
v některém ze stávajících sběrových
dvorů. „Vydali bychom se tak po
vzoru jiných měst, jako je Ostrava
nebo Brno, kde s tím mají dobré
zkušenosti,“ dodala mluvčí.
jaK na dOtace?
PrOVOZOVatelé shánějí
PeníZe
Vzrůstající poptávku po budování
re-use center potvrzuje Federace
nábytkových bank a re-use center
v ČR. V současné době v zemi
funguje několik desítek takových

Re-use v jihočeském městě Dačice
se 7300 obyvateli
zařízení a jejich počet stále roste.
„Jako zástupci České federace
nábytkových bank a re-use center
doufáme, že trendem bude vznik
re-use centra v každém větším
městě. Pro občany se tak stane
běžnou alternativou pro darování
nepotřebného funkčního nábytku

a zároveň bude alternativou pro
zákazníky, kteří si chtějí pořídit
levné vybavení domácnosti,” je
přesvědčená předsedkyně federace
Dana Kalistová.
V zahraničí jsou na mnoha
místech re-use centra již běžným
standardem. „Myslím, že postupně
budou vznikat celé nákupní domy
pro re-use centra, aby spotřebitel
ani nepoznal, že se jedná o re-use
centrum nebo výrobek z druhé ruky.
Podobné koncepty už v zahraničí
existují a jsou to krásné a u veřejnosti oblíbené prostory. V Česku
jsme zatím na začátku, ale věřím,
že podobné prostory brzy začnou
vznikat. Už teď vidíme různá digitální řešení, která lidem usnadňují nákup zboží z druhé ruky,“ je
přesvědčena Laura Mitroliosová,
výkonná ředitelka CIRA Advisory,
poradenské společnosti v oblasti
cirkulární ekonomiky.

Podle Dany Kalistové z Federace nábytkových bank a re-use
center však tato služba není v tuzemsku zatím unifikovaná. „Pro
dotační programy je proto obtížně
čitelná. Aktuální situace je taková,
že provozovatelé re-use center
shánějí peníze, kde se dá, případně
je financují z vlastních zdrojů,“
přiznává. Jedním z hlavních cílů
federace je proto lepší administrativní ukotvení re-use center, což
provozovatelům přinese jednodušší
cestu k dotacím.
V loňském roce bylo možné
dotace na budování re-use center
čerpat v rámci 122. výzvy operačního programu Životní prostředí.
„V České republice již centra
efektivně fungují, existují i opravárny s designovými předměty,“ dodal
Filip Rejthar z CIRA Advisory. ●
Michal Šverdík

Gastroodpad a jeho využití

Klub skalničkář ADONIS Ostrava
pořádá klubovou jarní výstavu pro veřejnost.
Výstava skalniček se koná ve dnech: středa 13.4. 2022 od 9.oo do 17.oo hodin,
jen v případě důsledné separace
Bioplynová
stanice
v rapotíně
čtvrtek
14.4. 2022
od 9.oo do
17.oo hodin, pátek 15.4.2022
od 9.oo do 14.oo hodin
tohoto odpadu do specializovaných
prostorách
KORUNKA,
Ostrava-Poruba,
ul. Čkalovová
nádob, o které
si musí zažádat 10.
sami
ní), ale na
rozdíl od kompostování
Vvlegislativě
mnohaStřediska
států včet- přírodovědců
producenti,
také k produkci
Tenskalniček
lze
ně ČR od příštího roku přibudou
Na výstavě bude
zajištěnbioplynu.
i prodej
a trvalek. tedy obce a města či
upravit způsobem, který zajistí
povinnosti, které by měly zvýšit
Více
informací na stránkách klubu. firmy. I takové řešení nicméně nový
zákon o odpadech podporuje, od
vlastnosti odpovídající kvalitám
recyklaci a následné využití gastrowww.skalnickyostrava.netstranky.cz
roku 2023 ukládá obcím a firmám
zemního plynu. Může být přímo
odpadu. V březnu roku 2020 vydala
Evropská komise akční plán pro
oběhové hospodářství. V Česku byl
na začátku roku 2021 v návaznosti
na právní předpisy EU přijat zákon
o odpadech, který řeší i gastroodpad a kuchyňský odpad, tedy složky
biologicky rozložitelného odpadu
převážně živočišného původu.
Odpad je možné účelně ze
skládek odklonit do bioplynových
stanic, jeho zpracováním se zabývá
také skupina EFG v odpadové
bioplynové stanici EFG Rapotín
BPS. Navíc stanice v Rapotíně je
zaměřena výhradně na odpad, nikoli účelově pěstované plodiny.
S novým odpadovým zákonem má být bioodpad zpracován
preferovaně právě v bioplynových
stanicích či kompostárnách. Ale při
zpracovávání bioodpadu a gastroodpadu v odpadové bioplynové stanici
následně dochází k výrobě cenného
hnojiva (stejně jako u kompostová-

dodáván do stávající plynárenské
distribuční sítě a plničky BioCNG.
Z běžných kuchyňských zbytků
je možné v bioplynové stanici Rapotín vyrobit energii pro 2000 domácností, nebo BioCNG pro roční
provoz 3 000 automobilů. Energetické zpracování je přitom možné

povinnost gastroodpad oddělovat od
komunálního odpadu.
Další, byť negativní motivací, je
zvyšování skládkovacího poplatku
do roku 2029. V roce 2030 se pak
podle Zelené dohody pro Evropu
chystá úplný zákaz skládkování
využitelného odpadu. ●
(tz)

2018

2035

Skládkování 45 %

Recyklace 65 %

Recyklace
38 %
Energetické
využití
12 %

23

Energetické
využití
25 %
Skládkování
10 %

únor 2022
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Uvítáme maminky „dobrovolnice“, které by na bazárku mohly vypomáhat za odměnu
výhodnějších podmínek prodeje a možnosti předvýběru oble
ení.

BAZÁREK

JARNÍ A LETNÍ DĚTSKÉ OBLEČENÍ

TYLEK

+ obuv, potřeby a hračky

TĚHOTENSKÉ A DÁMSKÉ OBLEČENÍ

sobota 26. 3. 2022
v kulturním domě JISTEBNÍK

Zájemci, kteří chtějí na burze prodávat, ať kontaktují organizátory e-mailem na:
bazarek.jistebnik@seznam.cz
Obdržíte osobní číslo pro označení svých prodávaných věcí + seznam, pravidla a pokyny.
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ZŠ TGM JISTEBNÍK
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Sníh mizí, sněženky rozkvétají..
Typy na výlet
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21. DUBNA 2022

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy

„Z PAŘÍŽE OPĚT
DO JISTEBNÍKU“
v 18 hodin

GALERIE U FOŤÁKA
Jistebník 145
Výstava potrvá
do 29. května 2022

Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 82 Jistebník, tel: +420 602 578 087, galerijniulice@email.cz, galerijniulice.cz
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Jistebník se baví
5. 3. 2022

Hasičský ples (KD Jistebník, 9:00)

3. 4. 2022
8. 4. 2022

23. 4. 2022
24. 4. 2022
29. 4. 2022
30. 4. 2022

Loutkové divadlo (KD Jistebník)
Veřejná zkouška Dechového orchestru mladých Jistebník
(KD Jistebník, 19:15)
Atletický běh
Návrat čápa (Galerijní ulice, od 15:00)
Z Paříže opět do Jistebníku - výstava Tylek & Tyleček
(Galerie u foťáka, 18:00)
Pochod Jistebnických zpěváčků
Jarní koncert (KD Jistebník, 16:00)
„Když na sále spustí basa“ (KD Jistebník, 18:00)
Stavění máje a pálení čarodějnic
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21. 5. 2022
3. 6. 2022
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18. 6. 2022
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10. 9 2022
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Loutkové divadlo (KD Jistebník)
Festival Poodří Františka Lýska (DK Jistebník)
Kácení máje
Soutěž mladých hasičů (9:00)
Gulášfest (hřiště TJ Jistebník)
8. Mezinárodní sympozium výtvarníků v Jistebníku
Turnaj v minikopané „O pohár starostky obce“
Moravskoslezská liga v požárním útoku dospělých (11:00)
Mikulášská diskotéka TJ ISMM Jistebník

9. 4. 2022
9. 4. 2022
21. 4. 2022

Sledujte aktuálně na

www.jistebnik.cz
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