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SPOLKOVÁ ČINNOST
Návrat čápa a jeho dobrý ročník
Vernisáž výstavy Tylek & Tyleček
Viii. Mezinárodní malířské sympozium
Proběhla veřejná zkouška a Jarní koncert
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Velikonoční ladění
V neděli 10. 4. 2022 proběhla na
Návsi jistebnických zpěváčků akce
s podtitulem Velikonoční ladění.
I když počasí bylo vskutku aprílové,
nezkazilo nám náladu a odpoledne
se objevilo i sluníčko. Akce byla spojena se slavnostním odhalením kašny akademického sochaře Zdeňka
FOOTBAGS SHOW A WORKSHOP
Tománka nesoucí název „Pocta
AKROBACIE V KRUHU
Svátek matek
vodě vodou“
Pod vedením pana Jana KašinskéVeřejné osvětlení THE VALENTINESDruhou květnovou neděli si připomínáme oslavu Svátku matek
ho si mohly děti vyrobit z vrbových
V průběhu měsíce dubna
bylaSIBA
proAMELIE
V sobotu 7. 5. 2022 proběhne v kulproutků píšťalky. Pan Jan Pleskot,
vedena výměna výbojkových svítidel
BAVIČ
RICHARD
NEDVĚD
turním
domě oslava svátku matek.
Jan Šíma a pan Ladislav Kišš dětem
se sodíkovými zdroji za moderní LED
V
programu
se představí děti z maukazovali pletení tatarů a zároveň jim
IV LIGHT SHOW
osvětlení.
teřské školy
a žáci základní školy se
pomohli s výrobou vlastních. V kulPočet řešených světelných
bodů je OF SWING
GANGSTERS
ORCHESTRA
svými
vyučujícími.
turním domě pak paní Zdeňka Rajsi191 ks. Stávající příkon svítidel skuDĚDA MLÁDEK ILLEGAL
BAND
Milé maminky
a babičky, přeji Vám ze
glová ze Starého Města zájemcům
tečný je 16,044 kW, nový příkon řesrdce hodně zdraví a štěstí.
předvedla jednu ze starších technik
šených svítidel (při provozu na 100
Děkuji za Vaši každodenní péči a staa to zdobení kraslic slámou.
%) je 5, 151 kW při útlumu na 50 % je
rost o Vaše nejbližší.
Ke sváteční náladě přispěli i prodejci
počítáno s útlumem na veřejném
velikonočních dekorací Charita Hluosvětlení 5 hodin v době od 23 hodin
čín, prodej květin p. Jana Kuličková
do 4 hodin při zachování bezpečné
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OBEC INFORMUJE
Informace starostky obce
Vybrali jsme z usnesení 28. zasedání ZO
Naši jubilanti
Jarní vycházka
Poškozená výsadba u Psího potoka
Novojičínští policisté darovali krev

Vážení občané,
I když se zdálo, že nic horšího než covidová pandemie nás nezastihne, přesto
jsme byli zaskočeni válečným konfliktem mezi Ruskem a Ukrajinou.
Děkuji těm z Vás, kteří jste poskytli finanční nebo hmotnou pomoc občanům
Ukrajiny a zároveň p. Vojtěchovi Bernatíkovi, paní Monice Lichnovské a manželům Kateřině a Martinovi Krutilovým za přípravu a organizaci sbírky na pomoc
občanům Ukrajiny.
Vzhledem k rozvolnění pandemických opatření připravují jednotlivé spolky své
plánované akce.
Stejně tak pracujeme na přípravě Obecní slavnosti, která se bude konat 11. 6.
2022 na hřišti TJ ISMM. Chtěla bych Vás pozvat na vystoupení dětí z mateřské
školy, žáků základní školy, vystoupení mažoretek Krokodýl z Ostravy, hudební
vystoupení Dechového orchestru mladých Jistebník, hudební skupinu BBC,
The Valentines, Gangsters swing of orchestra, Děda Mládek Illegal Band, baviče
Richarda Nedvěda s programem Trapnomagie, akrobacii v kruhu a UV LIGHT
Show manželů Stuchlíkových, Footbags show a workshop. Exhibici RVL 13 ve
workoutovém parku, ukázku práce se psem.
Doprovodný program zajistí naše spolky a to myslivci, sportovci, hasiči, hudebníci, chovatelé, hokejisté,
Snow team a Galerijní
ulice. Pro děti bude připravena
VYSTOUPENÍ
MŠ A ZŠ
řada zajímavých atrakcí, včetně combi sport arény, nafukovací atrakce. Děti se
MAŽORETKY KROKODÝL OSTRAVA
budou moci projet na ponících.
DECHOVÝ
MLADÝCH JISTEBNÍK
Na Obecní slavnost zavítají
VeterániORCHESTR
z Ostravy a okolí.
Bohaté občerstvení bude
zajištěno.
BBC
A. MYŠKOVÁ
Těším se na setkání s Vámi.
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DentAdel Medical s.r.o.
Budovatelská 810,
Studénka 742 13
IČ: 07719540
DIČ: CZ07719540

do kontejneru na plasty dávali jen to co tam patří a necpali
do něj použité dětské pleny
nestavěli kočárky a další nepotřebné věci z domácností
zejména v nočních hodinách ke kontejnerům.
Děkuji, že Vám záleží na vzhledu naší obce.
Mgr. Š. Storzerová

V měsíci květnu a červnu se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Emilie Hynečková
Mária Beláková
Vlasta Rusková
Miroslav Besta
Anna Holaňová
Jaromír Sládeček
Antonín Šihor
Pavla Buchtová
Josef Holica

Otevírací doba
Po: 6:30 – 11:30 | 12:00 – 14:30
Út: 6:30 – 11:30 | 12:00 – 14:30
St: 6:30 – 11:30 | 12:00 – 14:30
Čt: 6:30 – 11:30 | 12:00 – 14:30
Pá: 6:30 – 11:30

Recepce
Telefon: +420 604 414 401
Email: info@dentadel.cz

VYBRALI JSME Z USNESENÍ 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE,
které se konalo 22. 2. 2022 zastupitelé obce schválili:
prodej části pozemku v majetku obce Jistebník parc. č. 1324 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Jistebník o rozloze 82 m2 firmě Mateo Jistebník, s.r.o. se sídlem Tábor č. p. 2325/36, 612 Brno,
IČ 07520662 za dohodnutou cenu 40 000,- Kč;
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 790ú1 v k.ú. Jistebník vedle skateparku o rozměrech 15x6 m;
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 163 v k.ú. Jistebník (vedle Alza boxu), zastavěná plocha 2 m2 ,
k umístění Z-BOXU služby Zásilkovna.
na 29. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29.3. 2022 zastupitelé schválili:
dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ č. p. 325 v Jistebníku
firmu Jihosp s.r.o. se sídlem U Lesa 364/51, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO 29448760 včetně uzavření
smlouvy o dílo;
dodavatele veřejné zakázky Rekonstrukce sociálního zařízení v budově Základní školy T.G. Masaryka
Jistebník firmu Jihosp s.r.o. se sídlem U Lesa 364/51, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, IČO 29448760,
včetně uzavření smlouvy o dílo;
pořízení změny ÚP Jistebník zkráceným postupem dle §55 a zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle návrhu p. Vladimíra Vitocha, bytem
Jistebník č. p. 104, a to změnu zařazení části pozemku parc. č. 1747 v kat. území Jistebník, z plochy
„NZ – plocha zemědělská“ mezi plochy „SB – plochy smíšené obytné“ s tím, že žadatel uhradí náklady
spojené s pořízením této změny ÚP Jistebník;
Obec informuje

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
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Otilie Konečná
František Rusek
František Belák
Jana Urbánková
Zdenka Rašková
Rudolf Ondryáš
Anna Vrbinčíková
Lev Kavka
Miroslav Šuba
Štefan Rác
Tibor Jašo

JARNÍ VYCHÁZKA
V sobotu 23. dubna proběhla další
z řady vycházek jistebnickou přírodou.
Po ranním srazu u Dolního Dvoru
jsme se vydali přes železniční přejezd
do CHKO Poodří k rybníku Starý.
Odtud po hrázi, krátce kolem Bezruče a trasa pokračovala hrází mezi
rybníky Křivý a Oderský.
Od znalce místní přírody Jana Kašinského jsme znovu vyslechli mnoho
zajímavých informací z oblasti rostlin a zvířat, ukázali si v terénu možné
varianty umístění připravované vysokorychlostní trati a probrali její možné
budoucí dopady.
Panu Kašinskému bych chtěl poděkovat za to, že je ochoten věnovat nezištně svůj čas a pravidelně provázet
zájemce z řad našich občanů, kteří
se chtějí dozvědět něco více o svém
nejbližším okolí.

P. Storzer, místostarosta obce

účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Jistebník za rok 2021;
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy T. G. Masaryka Jistebník za rok 2021;
aktualizaci investičních priorit příspěvkové organizace ZŠ TGM Jistebník v rámci strategického projektu
MAP III. – rekonstrukce sociálního zařízení, inovace počítačové učebny a nové oddělení školní družiny.
Mgr. Š. Storzerová
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Foto J. Kašinský
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Obec informuje

Zubní ordinace pro občany obce Jistebník
Na 29. zasedání zastupitelstva obce, které proběhlo 29. 3.
2022 byla zastupiteli obce schválená smlouva mezi obcí
Jistebník a firmou DentAdel Medical spol.s.r.o.na zajištění nákladů stomatologické ordinace pro občany obce
Jistebník.
Pro naše občany tak bude zajištěno 150 míst v kartotéce
zubní ordinace.
Vážení občané, kteří jste se přihlásili do pořadníku na
obecním úřadě, můžete se přihlásit ke vstupní prohlídce na
telefonním čísle níže.

Stání pro kontejnery na tříděný odpad
V uplynulých měsících došlo k rozšíření plochy pro stání
kontejnerů na tříděný odpad u základní školy a u kapličky.
Byly posíleny zejména kontejnery na papír a plasty. Nově
se bude budovat toto stání pod Gardenií. U požární zbrojnice rozšíření stání nelze provést z důvodu uložení telekomunikačního kabelu v zemi. Po vydání stavebního povolení na
sběrné místo se začalo s přípravnými pracemi na vybudování asfaltové plochy pro sběrné místo. Termín dokončení
sběrného místa je konec června 2022.
Chtěla bych požádat naše občany, aby :
papírové krabice sešlápli či roztrhali před vložením do
kontejneru

POŠKOZENÁ VÝSADBA U PSÍHO POTOKA

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/23
Zvláštní zápis do Mateřské školy Jistebník okres Nový Jičín, příspěvková organizace,
určený pro přijímání cizinců ke vzdělávání pro školní rok 2022/2023
proběhne se souhlasem Obce Jistebník v budově mateřské školy č. 325

ve dnech od 1. 6. – 8. 7. 2022
v době od 8. 00 hod. do 14. 30 hod.
trestný čin a řešena Policií ČR.
Poškozené dřeviny budou muset
být nahrazeny a vysázeny znovu.
Je smutné, že mezi námi žijí jedinci,
kteří svým jednáním napáchali škody nemalého rozsahu.
Chtěla bych Vás občané požádat
o bližší informace k této záležitosti.

Pokud nám můžete poskytnout informace k této záležitosti, oznamte je
v kanceláři Obecního úřadu v Jistebníku.
Děkuji.
Mgr. Š. Storzerová

Dokumenty, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:
Doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochraně)
Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
Potvrzení dětského lékaře z ČR o povinném očkování, imunitě či kontraindikaci
Originál vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
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.
V Jistebníku 13. 4. 2022

Věra Vaňková, ředitelka mateřské školy

NOVOJIČÍNŠTÍ POLICISTÉ DAROVALI KREV

MŠ Jistebník

28. 4. 2022 byla provedena pravidelná kontrola vysazených dřevin pracovníky Českého svazu ochránců
přírody ve Studénce v oplocence na
parcele č. 1782. U první oplocenky
byl otevřený vchod (sundané pletivo v místě spoje, na protější straně
od pole byla v oplocence vystříhaná
díra, kudy se dovnitř dostala zvěř).
Díra byla udělaná úmyslně. Přes tuto
díru chodila do oplocenky zvěř a poničila značné množství vysazených
dřevin.
Hrubým odhadem se jedná o více
než 100 ks.
Dřeviny, které byly fatálně poškozeny
byly odstraněny, které byly poničeny částečně byly zatím ponechány.
Není vyloučeno, že některé z nich
rovněž uschnou.
Tato záležitost bude nahlášena jako

Na Tranfuzním oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín a.s. v Novém
Jičíně se v ranních hodinách dne
28.4.2022 sešla necelá dvacítka policistů z Územního odboru Nový Jičín
a jejich kolegové z vybraných článků
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, aby se zúčastnili dobrovolného dárcovství krve a
krevní plazmy.
Jedním odběrem plné krve na transfuzním oddělení může dárce zachránit až čtyři lidské životy!

Jelikož je v současné době nedostatek krve celorepublikový problém,
rozhodli se policisté do dárcovství
zapojit, podpořit dobrou věc a motivovat ostatní, kteří doposud s touto
aktivitou nezačali.
Na dobrovolném dárcovství krve se
podíleli nejen policisté z řad letitých
dárců, pro které je darování krve již
pravidelnou záležitostí a na odběry
chodí v průběhu celého roku, ale také
několik prvodárců.
Krev je cennou tekutinou, čehož si
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jsou policisté vědomi a rozhodnutím ji
darovat vyjádřili ochotu pomoci tímto
způsobem k záchraně života a zdraví.
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie
moravskoslezského kraje
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení tisku

V pondělí 11. 4. jsme jeli s žáky páté
třídy vlakem na dopravní hřiště do
Oder. Počasí nám udělalo radost, nepršelo, a dokonce po chvilkách svítilo
i sluníčko. Páťáci v Odrách byli poprvé, na podzim jim totiž výuku překazil
covid. Hřiště se dětem líbilo, už když
ho viděly z vlaku, a tak se už nemohly dočkat, až na něm budou jezdit.
Nejdříve se ale žáci museli naučit
něco z pravidel silničního provozu,
aby na hřišti jezdili podle předpisů
a nedošlo ke karambolům.
I když v Jistebníku nejsou přechody
pro chodce, křižovatky se semafory
ani některé dopravní značky, se kterými se setkali ve výuce, byli moc šikovní a s panem instruktorem pěkně
spolupracovali.
A pak už každý podle své výšky a
zručnosti dostal kolo, rozdělili se na
dvě skupiny, jedna se věnovala jízdě
na hřišti a druhá jezdila přes překážky. Pak se skupiny vyměnily. Každou
jízdou bylo vidět, jak se žáci zlepšují.
Já jsem si všímala, jak jsou v jízdě ši-

kovní a už mám vytipované ty, které
budu příští školní rok připravovat na
dopravní soutěž.
Když jsme odevzdali kola, panu instruktorovi jsme poděkovali a zatleskali. Všichni říkali, že se jim na do-
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pravním hřišti moc líbilo a těší se na
podzim, kdy hřiště zase navštívíme.
Mgr. N. Malaníková

ZŠ TGM Jistebník

Obec informuje

VÝUKA NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

ZŠ TGM Jistebník

Naše škola se každoročně zapojuje
do mnoha soutěží. Jsou takové, na
kterých musíme ještě zapracovat,
abychom dosáhli na stupně vítězů,
jsou ale i takové, ve kterých soupeřům doslova sebereme vítr z plachet.
K těm druhým patří recitační soutěž,
kterou za naši školu zaštiťuje paní
učitelka Mgr. Eva Smolanová. Také
v letošním roce naši žáci nezklamali a
obsadili přední příčky.
Recitační soutěž probíhá tradičně
v několika kolech. Začíná se třídním
kolem, ve kterém každý žák z prvního
i druhého stupně recituje před svými
spolužáky v třídním kolektivu v hodině českého jazyka. Žáci se vzájemně
zhodnotí a vyberou se ti nejlepší, ale
možnost dostanou také ti, kteří mají
odvahu se svou básní vystoupit před
dalšími žáky ve školním kole.
To se letos konalo dne 28. února. Zde
už se soutěží ve čtyřech kategoriích,

VÝSTAVA TYLEK & TYLEČEK V GALERII U FOŤÁKA
letos za hojné účasti – 36 soutěžících
žáků.
V I. kategorii, jež byla určena pro žáky
druhé a třetí třídy, postoupili do okrskového kola A. Prokeš a J. Němec.
Ve II. soutěžní kategorii pro žáky čtvrté a páté třídy naši školu reprezentovali E. Gavendová a A. Kučerová.
Ve III. kategorii, pro žáky 6. a 7. ročníku, šli dále K. Matěj a E. Škutová a ze
IV. kategorie vybrala porota S. Šeděnkovou a A. Matějovou. A co naši
nejmenší? Pro prvňáčky je stanovena 0. kategorie, řekněme přípravná,
která sice není soutěžní, zato bývá
vždy nejpočetněji zastoupená.
V letošním roce to měla porota složená z vyučujících velmi těžké, recitátoři
totiž předvedli poměrně vyrovnané
výkony. Obzvláště v poslední kategorii recitátorky z deváté třídy všechny překvapily, nejen výběrem básní
a jejich rozsahem, ale především
osobitou interpretací.

Okrskové kolo soutěže proběhlo
3. března v Bílovci.
A jak to dopadlo?
Na 3. místo jsme dosáhli v I., II. a IV. kategorii:
J. Němec s básní Vilém a Madla
od L. Pavláska,
A. Kučerová s básní Strašidelná od S. Kudláčka a S. Šeděnková s básní Jsem jaká jsem od
J. Prevérta.
Ve III. a IV. kategorii naši recitátoři vyhráli, K. Matěj s bajkou
Vrána a liška od A. J. Puchmajera a A. Matějová s úryvkem
Taťánin dopis Oněginovi z knihy
Evžen Oněgin od A. S. Puškina.

Vernisáž výstavy Tylek & Tyleček proběhla v Galerii u foťáka 21. dubna za přítomnosti České televize, malířky Zdeňky Tylečkové a její dcery Evy, které přicestovaly na vernisáž z Paříže. Výstava potrvá do 29. května 2022.

Mgr. P. Godický, J. Lipina, Eva Robinet Tylecek a Z. Tylečková

Zpěvem doprovázela Céline Bossu

V okresním kole, které se konalo
v Novém Jičíně, jsme sice neobsadili
žádnou příčku, ale i samotná účast je
obrovským úspěchem.
Mgr. M. Orkáčová

NÁVRAT ČÁPA A JEHO DOBRÝ ROČNÍK / 9. 4. 2022

VIII. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM

Zahájení výstavy fotografií „Dobrý ročník“ , která je instalovaná na plotech v Galerijní ulici, se zúčastnilo přes nepřízeň počasí
velké množství rodičů s dětmi.

Sušení plen na Galerijní ulici

Galerijní ulice tentokrát pořádá sympoziu
zaměřené na malbu.

MEZINÁRODNÍ
MALÍŘSKÉ
SYMPOZIUM
V JISTEBNÍKU

Zábavné tvoření s K. Gavendovou
„Jsem majitel nejkrásnějšího plotu na světě.“

Spolková činnost

Spolková činnost

18. 6. 2022-2. 7. 2022

„Průvod“ rodičů s kočárky
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J. Lipina, předseda spolku

PROBĚHLA VEŘEJNÁ ZKOUŠKA A JARNÍ KONCERT
Dechový orchestr mladých Jistebník uspořádal během dubna
dvě povedené akce. Nejprve 8. dubna večer veřejnou zkoušku, jejíž cílem bylo ukázat zájemcům, jak takový dechový orchestr funguje, co práce v něm obnáší a v neposlední řadě
předvést, jaký repertoár hraje. Na veřejnou zkoušku si našlo
cestu několik desítek zvědavců a my věříme, že podobné
akce mezi nás brzy přivedou nové členy a nové muzikanty.
Rádi bychom ale upozornili, že vlastně každá naše zkouška je
věcí veřejnou a kdokoli ze zájemců si nás může přijít poslechnout a třeba se zeptat na to, jak se muzikantem stát. Výzva
platí především pro rodiny s dětmi, které bychom k hudbě
chtěli vést především. Zkoušíme zpravidla každý pátek večer
od 19 hodin v jistebnickém Kulturním domě. Bližší informace
k náboru rádi poskytneme na telefonním čísle 732 113 018
nebo na emailu dechovy.orchestr.jistebnik@gmail.com.
Druhou neméně zdařilou akcí byl Jarní koncert, který kvůli rekonstrukci Kulturního domu a „covidové“ pauze proběhl
po celých třech letech. Plný sál posluchačů tleskal rozmanitému repertoáru populární, vážné, muzikálové i tradiční
hudby. Na programu byly také skladby sólové, ať už zahrané či zazpívané. Příjemným a tradičním zpestřením byla
ochutnávka vín z Vinotéky u Francka z Polanky nad Odrou.

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

V nejbližších týdnech budete moci Dechový orchestr mladých
Jistebník vidět a slyšet 28. května na Festivalu dechových hudeb v Příboře a 11. června na Obecní slavnosti v Jistebníku, kde
bychom také rádi náš orchestr prezentovali formou zábavného workshopu pro děti. Budeme se na vás těšit.
Jakub Otto,
předseda spolku
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JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JISTEBNÍK

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

SDH Jistebník

PO - ČT
PÁ
SO
NE
10

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

+ 420 732 577 074, JISTEBNÍK 528

nenechal na sebe dlouho čekat. Nahlášen byl černý hustý kouř v Jistebníku, který byl vidět z velké dálky. Průzkumem nebyl nakonec žádný požár
nalezen, jednalo se o planý poplach,
proto se jednotky mohly vrátit zpět
na své základny.
Posledním zásahem v měsíci březnu byl požár osobního automobilu
u rodinného domu. Včasným zásahem jednotek byla odvrácena velká
škoda na obydlí.
V měsíci březnu jsme na žádost zřizovatele provedli postřik komunikace
pomocní asanační lišty z cisternové
automobilové stříkačky a dále očistu autobusových zastávek pomocí
vysokotlakého zařízení z dopravního
automobilu.
V měsíci květnu se naše jednotka
zaměří na kontrolu a odkalení předem vytypovaných hydrantů.
V rámci kondičních jízd chceme zajistit průjezdnost ulic v obci, v rámci
projektu 3 METRY K ŽIVOTU. Právě
Vy můžete potřebovat pomoc!!!!

www.restauracehornidvur.cz

Po klidnějším období spojeném se
začátkem roku 2022 přišel březen
a s ním hned 7 výjezdů k různým typům událostí.
Už bývá pravidlem, že se často jezdí
ke stromům na hráz jistebnických
rybníků. Letošek nebyl výjimkou. Prvním výjezdem tohoto roku byla větev ohrožující bezpečnost silničního
provozu u rybníka Bezruč. Společně
s profesionální jednotkou byla větev
uřezána a stažena mimo prostor zasahující do komunikace. Další dva
výjezdy byly ve spojitosti s válkou na
Ukrajině. Členové byli nápomocni
s nakládkou, potažmo s dopravou
humanitární pomoci na předem určená místa. Tuto pomoc zajišťovala
restaurace Horní Dvůr a další pomoc
pak organizovali manželé Krutilovi.
Dopoledne dne 6. 3. jsme byli povoláni k požáru stromu a přilehlé louky.
Členové jednotky provedli uhašení
pomocí 2 proudů a pokácení ohořelého stromu určeného ke kácení.
Opět nás přijela posílit jednotka HZS
MSK ze stanice v Bílovci. Další zásah

facebook.com/spravazeleznic
facebook.com/spravazeleznic

TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ

instagram.com/sprava_zeleznic
instagram.com/sprava_zeleznic

Zdravím Vás, přátelé dobrého sportu, a fotbalu zvláště.

Valná hromada

V hospůdce na hřišti TJ dne 1. 4. 2022
proběhla každoroční Valná hromada, které se zúčastnili hráči, členové,
funkcionáři a sponzoři TJ. Projednávaly se věci, důležité pro celoroční
chod TJ a fotbalových zápasů. Členové byli seznámeni s hospodařením za rok 2021, byla zhodnocena
činnost za rok 2021 a nastolen plán
fungování TJ na rok 2022. Trenéři
obou našich mužstev předložili zprávy a zhodnocení činností za rok 2021.
Jednalo se o družstvo mužů (Petr
Moučka) a starší/mladší přípravky.
(Lukáš Pietras, Petr Krayzel, Ing. Jiří
Vitoch).

www.spravazeleznic.cz/vrt
www.spravazeleznic.cz/vrt

Areál TJ:

Podařilo se nám nainstalovat na
malém hřišti osvětlení, které bude
sloužit při snížené viditelnosti při tréninkových jednotkách. Za jeho zhotovení děkujeme výkonnému výboru TJ a taktéž děkujeme za pomoc
pánům P. Honusovi a P. Krmelínovi.
Dále bylo za hlavní travnatou plochou, vedle skate parku, vybudováno nové workoutové hřiště. Touto
cestou chce celý výkonný výbor
poděkovat Obci Jistebník a paní
starostce Mgr. Šárce Storzerové za
jeho zhotovení a vybudování.

Sport

Jistebník- Vratimov B.

Fotbalové jaro nám začalo domácím
utkáním 26.3. 2022, kdy jsme hostili
hráče Vratimova B, kterým jsme měli
co vracet za podzimní část, kdy jsme
u nich prohráli vysokým rozdílem.
Utkání jsme začali vyrovnanou partií, ale hned v 6. minutě se proti nám
kopala penalta, kterou mužstvo Vratimova okamžitě využilo a vedlo 0:1.
Naši hráči se však nevzdávali a jen
tak lehce nechtěli odevzdat 3 body
hostům. V 35. minutě byla písknuta
penalta proti hostům a hráč D. Coufal
srovnal na 1:1. O obrat zápasu se za 3
minuty poté postaral A. Taraba, který
svou povedenou trefou navýšil skóre
na 2:1. Do poločasového hvizdu se
podařilo naší nové jistebnické posile
J. Tilscherovi umístit do brankové sítě
hostů ještě jeden gól - a vedli jsme
3:1.
Po změně stran svou aktivitu i tlak
hráči z Vratimova stupňovali, až se
jim podařilo skóre snížit na 3:2 a následně po rohovém kopu v 81. minutě
srovnat na konečných 3:3.
V závěru zápasu jsme měli ještě jednu velikou šanci na změnu stavu a
strhnutí vítězství na naši stranu, ale
nepodařilo se. Byl to velmi kvalitní
soupeř z horní poloviny tabulky a my
jsme díky bojovnosti a dobré kolektivní hře sehráli vyrovnané utkání.

Inženýrskogeologické
průzkumy pro VRT
Vážení spoluobčané,

Mapování bude probíhat

připravujeme vysokorychlostní trať.
Prosíme vás o trpělivost
a spolupráci.

od

Ve vaší lokalitě se budou pohybovat
geologové, geodeti a piloti dronu.

do

Výstupy budou použity pro návrh
stavby a zajištění vašich zájmů.

dubna 2022
prosince 2023

Vaše dotazy zodpovíme na e-mailu: vrt@spravazeleznic.cz

Řepiště – Jistebník

Tento zápas se odehrál na umělé trávě na Bazalech, jelikož mají Řepiště svůj domácí trávník v rekonstrukci. Hráči Řepiště na nás nastoupili hned od samotného
hvizdu rozhodčího a jejich útoky se hrnuly jeden za druhým. Avšak dobře zformovaná jistebnická obrana moc prostoru soupeři nedávala. Do poločasu nás
dokázal tým, který je na špici tabulky překonat jen jednou. Do kabin se šlo tedy za
stavu 1:0. Po změně stran se rozehrál velmi pěkný a kombinační fotbal obou celků. Byla vidět spousta pěkných průniků a útoků, které však nekončily brankou ani
na jedné straně. Poslední střelou v zápase domácí překonali naší obranu a jinak
skvěle chytajícího brankáře - Lukáše Malého a zvýšili skóre na konečných 2:0.
Tento zápas se hrál ve vysokém a rychlém tempu. Kvalita hráčů byla známá na
stranách obou celků.
Každý, kdo se na tento zápas přijel na Bazaly podívat, si i přes mrazivé a sněhové
počasí přišel rozhodně na své.
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SNCF/Alex Profit

Do tohoto zápasu jsme vstoupili
s tím, že tým Dobré, který je jediným
týmem v tabulce pod námi, musíme
porazit a získat 3 body. Zápas se ale
málem neodehrál kvůli nezpůsobilému terénu, kalužím a stojaté vodě na
hrací ploše.
Po úvodním hvizdu jsme na hráče
Dobré nastoupili s velkým tlakem. Už
v 5. minutě mohl vstřelit první branku
utkání Tilscher J., kde ve vyložené

šanci míč umísťoval k pravému dolnímu rohu branky, avšak trefil pouze
tyč.
V 10. minutě, po našich chybách, se
díky odrazům a špatnému odkopu
našich hráčů dostal míč až do naší
brány. Od tohoto vstřeleného gólu
šla naše hra razantně dolů, spousta
špatných přihrávek, málo pohybu na
hřišti. Do kabin jsme šli za stavu 0:1.
Druhý poločas jsme se snažili o zvrat
ale v 55. minutě nás soupeř potrestal
podruhé - 0:2. I po vystřídání 4 hráčů

ČPP I.A třída mužů sk. B
26. 03. 22 SO
15:00
02. 04. 22 SO
15:30
09. 04. 22 SO
15:30
16. 04. 22
SO
16:00
24. 04. 22 NE
16:00
30. 04. 22 SO
16:30
07. 05. 22
SO
16:30
14. 05. 22
SO
16:30
21. 05. 22
SO
16:30
28. 05. 22 SO
17:00
04. 06. 22 SO
17:00
11. 06. 22
SO
17:00
19. 06. 22
NE
17:00

Jistebníku byla vidět bezmoc a odevzdanost našich hráčů s výsledkem
něco udělat. V 70. minutě přišla třetí
branka do naší sítě, což nás srazilo asi
už úplně. Tečku za zápasem avšak
udělal náš hráč Jaromír Rašek, který
v 91. minutě korigoval na konečných
1:3.
Tento zápas se rozhodně neodehrál
ve stejném duchu, jako dva předešlé
zápasy, což je rozhodně škoda.

Jistebník - Vratimov B
(3:3)
Řepiště – Jistebník
(2:0)
Jistebník – Dobrá
(1:3)
Dolní Lutyně – Jistebník – odhlášeni ze soutěže, nehrálo se.
Jistebník - Smilovice
Jistebník - Baník Albrechtice Poznámka: změna pořadatelství
Jistebník - Dobratice
Staré Město - Jistebník
Jistebník - Jablunkov
Stonava - Jistebník
Jistebník - Bystřice
Lučina - Jistebník
Libhošť - Jistebník

Sport

Mládež TJ:
Starší přípravka
Jistebník - Skotnice/Mošnov 2:0 (A. Pietras, D.Třuslo)
Mořkov - Jistebník 3:8 (2 x V. Baron, 2 x T. Šrámek, 2 x A. Pietras, K. Adamčík, A. Friedel)
21. 04. 22
29. 04. 22
05. 05. 22
13. 05. 22
19. 05. 22
27. 05. 22
02. 06. 22
10. 06. 22

16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Jistebník - Bartošovice/Sedlnice
Suchdol - Jistebník
Jistebník - Trojanovice Bystré
Mošnov/Skotnice - Jistebník
Jistebník - Mořkov
Bartošovice/Sedlnice - Jistebník
Jistebník - Suchdol
Trojanovice Bystré - Jistebník
14

Jaro 2022 - plán turnajů UHER CUP (ročník 2015 a mladší):
sobota
23. 4. 22
9:00
Velké Albrechtice
neděle
15. 5. 22
9:00
Fulnek
sobota
28. 5. 22
9:00
Straník
sobota
11. 6. 22
9:00
Studénka

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)
Bc. Veselý Ondřej
Člen výkonného výboru TJ ISMM Jistebník

12. ROČNÍK JISTEBNICKÉHO VODOHOSPODÁŘSKÉHO PŮLMARATONU
Termín konání: 21. 5. 2022
Místo konání:
hřiště TJ Jistebník
Organizátor:
Jistebník v pohybu z.s.
STARTY závodů:
9:00 - 21 km, 42 km + štafety 4 x 10,5 km (z hřiště)
9: 20 - 10 km (od závor)
11:00 – Běh Galerijní ulicí 3, 6 km (z hřiště) – pro děti jednotné startovné v rámci Olympiády
Spuštění prezence k závodům v 7:00 hod.
Dětská sportovní olympiáda: pro děti od 4 – 12 let – startovné 100,-Kč při registraci přes web
závodu, při registraci na místě 150,- Kč, děti obdrží účastnický balíček + nejlepší 3 v kategorii
další ocenění, po celý den bude k dispozici SLACK LINE - balanční cvičení na pásce a dalších
nářadích
11: 30 - spuštění prezence olympiády
12:00 - zahájení Olympiády
15:00 – ukončení Olympiády
15:00 – vystoupení KEJKLÍŘE
15:30 - vyhlášení výsledků Olympiády
15

Sport

Jistebník – Dobrá

Zvýhodněné startovné na běhy pro účastníky do 19 a od 65 let = 100,- Kč.
Registrace k závodům i Olympiádě:

www.vh-pulmaraton.cz

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.
V průběhu akce bude zajištěno nájemci hospůdky na hřišti bohaté občerstvení.

Od 17:00 hod. se odehraje fotbalový zápas mužů: TJ ISMM Jistebník – Jablunkov

Premiérově nabízíme sportovní funkční tričko s motivem Jistebníku a našeho závodu. Objednat si ho můžete v barevném
a střihovém odlišení pro ženy a muže na martin.otto@seznam.cz
Děkujeme.
Martin Otto, hl. pořadatel, martin.otto@seznam.cz, tel. 731578936
Lenka Maláníková, hl. organizátorka dětské olympiády, l.malakavka@gmail.com, tel. 605144655

Vážení a milí občané,
jelikož jsem se s Vámi nestihla rozloučit osobně, chtěla bych Vám napsat pár
slov alespoň touto cestou. Setkávala jsem se s Vámi takřka každodenně
necelých 14 let. Spousta z Vás mi přirostla k srdci a byla jako moje rodina.
Chci Vám moc poděkovat za Vaši přízeň, lásku a úsměv. Také Vás chci poprosit
o odpuštění všeho, čím jsem Vám kdy ublížila.
Přeji Vám hodně šťastných a požehnaných dní.
S láskou
Růžena Kostelanská.

Sport

RODINNÉ SPORTOVNÍ CENTRUM V BUDOVĚ COOP V JISTEBNÍKU
Dne 25. 4. 2022 nám bylo oznámeno panem Fajkusem z Národní sportovní agentury, že naší žádosti o dotaci na vybudování
sportovního centra v rámci dotačního programu Regiony 2021 nebylo vyhověno.
Z tohoto důvodu se budeme snažit o alternativní řešení vzniklé situace.
Při současných cenách stavebních prací to však bude pro nás těžko řešitelný problém. Pro realizaci projektu se přesto pokusíme udělat maximum.
Martin Otto, předseda Jistebník v pohybu z.s.

M. STUDIO
masáže
Nabízí své služby od 1. 11. 2021
na OÚ v Jistebníku.
Těšit se můžete na tyto druhy masáží:
klasická a rekondiční, havajská, masáž
lávovými kameny, čínská masáž nohou
An-mo, lymfatická, těhotenská,
bambusová masáž a baňkování.
Také na přístrojové masáže, lymfodrenáž
(kalhotky), podtlaková masáž,
FR- masáž a PDT - lampa pro hojení
pooperačních jizev, oparů, lupénky atd.
objednávky
Marie Sroková, mob.: 604 500 254
16
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JSEM JISTEBNICKÝ RODÁK …
v roce 1953 v rámci měnové reformy (tehdy ještě v těch
místech existovala původní polní cesta) šel proud Jistebnických občanů měnit peníze do Klimkovic. Jakmile děti
dojedly, vyrazili jsme s rýčem a kladivem připojit se k těm
desítkám Jistebničanů a byl jsem ohromen atmosférou,
která na místě panovala. Obrovské množství lidí od nejmenších dětí až po zasloužilé důchodce, od novousedlíků
žijících v Jistebníku pár týdnů až po ty, kteří zde žijí desetiletí, muži bydlící u nádraží i ženy z okolí Galerijního rybníka, ti
všichni dorazili zasadit si ve své obci „svůj“ strom. V tu chvíli
jsem měl pocit, že Jistebník není jen územní jednotkou, ale
stává se společenstvím. Společenstvím lidí, které spojuje
nejen místo trvalého bydliště v občance, ale i to, že toto
místo mají rádi, chtějí ho posunou dopředu, chtějí v něm
žít. Sílu okamžiku umocnilo nejen slunce, ale i pan Radim
Jarošek z Agentury ochrany přírody a krajiny jež pohnut
upřímným dojetím poděkoval za to, že tam mohl být.

Jsem jistebnický rodák. Jistebník mám rád a ač jsem
mnoho let žil v Praze, vrátil jsem se do něj i se svou rodinou.
Vždy mě však na Jistebníku překvapoval jistý despekt a
odstup starousedlíků vůči nově přistěhovaným. Sám mám
Jistebník za obec, která je trochu bez kořenů. Vždyť počet
rodin, jejichž předci zde žili i před rokem 1945, by se dal
spočítat na prstech. Jistebník se navíc dosud s pohnutou
částí své historie a ztrátou velké části obyvatel a tím i částí
své identity dosud nevyrovnal. Ostatně i geografické rozdělení Jistebníku na dvě části s odlišnou historií a strukturou (nádraží a vesnici) mě vedlo k tomu, že jsem Jistebník
vnímal jako územně samosprávný celek a nikoli jako obec
ve smyslu společenství.
Od dětství jsem žil na kopci nad kapličkou a velká část
mých her se odehrávala v okolí Knoppova kříže. Hrál jsem
si v jeho okolí ještě v době, kdy u něj stály velké lípy a kolem byly širé lány obhospodařované JZD. V následujících
letech byl Knoppův kříž prakticky zničen, ale i přesto, když
jsem těmi místy chodil už se svými dětmi, šli jsme pořád
„ke kříži“, a to, ač tam byla již jen jeho rozvalina. Byl jsem
rád, když jsem se dozvěděl, že obec onen kříž zrekonstruovala. Z umístění kříže na jeho původní místo, kam patří,
jsem měl upřímnou radost. A ještě větší z toho, když jsem
se dozvěděl o plánované výsadbě aleje. Nejsem příznivec
akcí Z, hromadného uklízení světa ani masové výsadby
stromů v rámci záchrany klimatu. Tyto akce mi vždy připadaly nucené, bezobsažné a bez kontextu, ale výsadby
aleje ke kříži jsem se rozhodně chtěl účastnit. Už jen proto,
že to místo mám upřímně rád, vážím si předků, kteří tam
kříž zbudovali, a navíc jsem si myslel, že mé pomoci bude
potřeba, neboť tam bude jen pár lidí.

Ač je alej stále v oraništi, tak každý den vidím z okna mnoho lidí, kteří se tam jdou projít sami, ve skupince, se psem
nebo si zaběhat. Podávám tedy svědectví, že tato alej je
živým místem naší obce. Místem kam Jistebničané chodí,
místem k němuž mají vztah a mají ho rádi. Nebyl to tedy samoúčelný happening. Byla to událost, která nejen že propojila Jistebník s Klimkovicemi, ale hlavně která vytvořila
něco nám všem společné. Vytvořili jsme živé místo, které
bude stárnout spolu s námi a růst s našimi dětmi, kam se
budeme vracet a třeba za 30 let říkat vnoučatům, že když
byl jejich tatínek starý jako oni, tak tady bylo jen pole a společně s dalšími Jistebničany tady vysadil tuto alej. Jsem
přesvědčen, že atmosféra rána 13. 11. 2021 dala mnoha
lidem jasný signál, že Jistebník se i přes své zpřetrhané kořeny stává společenstvím občanů a všem Vám přeji, aby i
díky aleji byl Jistebník místem, kde budete chtít žít a vychovávat děti.

Mlžné ráno 13. 11. 2021 mi ukázalo, jak moc jsem se mýlil.
Okna z domu máme orientovány právě směrem na místo,
kde je dnes alej. Děti ten den snídaly velmi pomalu a já vykoukl z okna a uviděl procesí lidí, kteří v 8:29 vyrazili od zatáčky směrem ke kříži a já byl v příjemném šoku. Ten proud
lidí tvořil ucelenou řadu po celé dálce horizontu. Vzpomněl
jsme si na dědu Aloise, který mi jako chlapci vyprávěl jak

MONTÁŽE OPLOCENÍ
WWW.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
•
•
•
•
•

KLASICKÉ PLETIVOVÉ PLOTY
BEZÚDRŽBOVÉ plotovky Pilwood
SVAŘOVANÉ PANELY 2D, 3D
BRANKY, BRÁNY, i na míru.
MOBILNÍ OPLOCENÍ – prodej, pronájem - doprava i montáž.

•

MŘÍŽE před okna i dveře.

Potřeby pro chov drůbeže

www.VRATA-OSTRAVA.CZ
•
•
•

Napáječky, krmítka

VÝKLOPNÁ – možnost s dveřmi
Líhně, ohřev pro drůbež
DVOUKŘÍDLÁ
Klece a krmivo pro křepelky
Provádíme i montáž
www.KREPELKAJAPONSKA.cz
OSTRAVA - Nová Bělá, Hrabovská 5/39, 724 00

Chci poděkovat všem kdo obětují svou energii, čas a peníze, aby organizovali jakoukoli společenskou, sportovní či
kulturní akci. Díky nim je Jistebník živou obcí a společenstvím, a ne pouhou adresou.

IZOLATÉRSTVÍ
JAN VYMAZAL

Mgr. Václav Němec

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
18

• izolace jímek a skládek
• izolace radonu a chemie

19

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

MŠ JISTEBNÍK
Zvláštní zápis do MŠ pro školní rok 2022/23

5

ZŠ TGM JISTEBNÍK
Výuka na dopravním hřišti
Recitační soutěž

5
6

SPOLKOVÁ ČINNOST
Návrat čápa a jeho dobrý ročník
Vernisáž výstavy Tylek & Tyleček
VIII. Mezinárodní malířské sympozium
Proběhla veřejná zkouška a Jarní koncert

6
7

SDH

10

SPORT
TJ ISSM Jistebník - oddíl kopané
12. ročník Jistebnického vodohospodářského
půlmaratonu
Rodinné sportovní centrum
v budově COOP v Jistebníku
Jsem jistebnický rodák

8

12
15
16
18

K výrobě našich uzenin používáme pouze maso z českých chovů.
Čerstvé maso lze u nás také zakoupit.
Objednávky volejte na telefonní čísla: 732 704 141, 603 701 067
nebo e-mailem: info@reznictvipatrik.cz
otevřeno máme

ČTVRTEK 08:00 - 17:00

PÁTEK 08:00
- 17:00
20
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OBEC INFORMUJE
Informace starostky obce
Vybrali jsme z usnesení 28. zasedání ZO
Naši jubilanti
Jarní vycházka
Poškozená výsadba u Psího potoka
Novojičínští policisté darovali krev
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VYSTOUPENÍ MŠ A ZŠ
MAŽORETKY KROKODÝL OSTRAVA
DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH JISTEBNÍK
BBC A. MYŠKOVÁ
FOOTBAGS SHOW A WORKSHOP
AKROBACIE V KRUHU
THE VALENTINES
AMÉLIE SIBA
BAVIČ RICHARD NEDVĚD
UV LIGHT SHOW
GANGSTERS OF SWING ORCHESTRA
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
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Jistebník se baví
15. 5. 2022
21. 5. 2022
21. 5. 2022

Loutkové divadlo (KD Jistebník)
Festival Poodří Františka Lýska (DK Jistebník)
12. ročník Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu

3. 6. 2022
5. 6. 2022
11. 6. 2022
18. 6. 2022
18. 6.-24. 6. 2022

Dětský den spojený s kácením májky
Soutěž mladých hasičů (9:00)
Obecní slavnost (hřiště TJ ISMM Jistebník)
Gulášfest (hřiště TJ ISMM Jistebník)
8. Mezinárodní malířské sympozium v Jistebníku

9. 7. 2022
10. 9. 2022
25. 11. 2022

Turnaj v minikopané „O pohár starostky obce“
Moravskoslezská liga v požárním útoku dospělých (11:00)
Mikulášská diskotéka TJ ISMM Jistebník

Sledujte aktuálně na

www.jistebnik.cz
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