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Dobíjecí stanice
V uplynulých dnech byly umístěny
u kulturního domu a restaurace Oáza
2 dobíjecí stanice.
Jedná se o autonomní stanici SPOT,
která slouží primárně k podpoře turistického ruchu – zásuvky pro nabíjení elektrokol, mobilních telefonů.
Zásadní pro instalaci SPOTU je, že je
plně autonomní. Nepotřebuje přívod
230V a funguje plně na solární energii, která je získávána pomocí panelů
na střeše SPOTU a ukládána do akumulátorů.
Vybavení :
2 x zásuvka 230V
1 x kompresor na kola
2 x stojan na kola
4 x USB
4 x držák telefonu
Solární nabíjecí stanice.
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Za obec Jistebník:
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce

Vážení občané,
přiblížil se závěr školního roku a tolik
toužebně očekávané prázdniny a
čas dovolených.
30. 6. 2022 proběhlo na obecním
úřadě slavnostní ukončení školního roku a na návrh třídní učitelky
Mgr. Jany Brožové byli oceněni věcnou cenou tito žáci: Adéla Matějová za vzornou reprezentaci školy a
výborný prospěch v průběhu školní
docházky, Martin Kraus a Dominik
Kučera za pomoc škole a organizaci
turnaje v ping pongu.
Na konci školního roku bych chtěla poděkovat za svědomitou práci
správním zaměstnancům mateřské
a základní školy, pedagogům mateřské a základní školy a popřát jim pěknou dovolenou a načerpání nových
sil do nového školního roku.

J A N L I P I N A
K T E R Á N I K D Y

Dětem přeji pěkné prázdniny a deváťákům šťastné vykročení do nové životní
etapy, hodně štěstí, zdraví a splnění životních plánů.
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Chtěla bych poděkovat jednotlivým
spolkům v obci, dobrovolníkům i našim občanům za skvělou atmosféru
na obecní slavnosti, kterou se podařilo zrealizovat společně s Vámi
občany, za což Vám upřímně děkuji.
Přeji Vám všem krásné léto!

N E V Y Š L A

r e t r o s p e k t i v n í
v ý s t a v a f o t o g r a f i í
1 9pejsků,
7 2 - 2 0 2 2
Majitelé

KULTURA
17. ročník FPFL
SPORT
Pozvánka na Tour de aleje Poodřím
TJ ISSM Jistebník - oddíl kopané
Tenisový den SNOWTEAMU Jistebník

která se v měsíci
červnu 2022 dožila
vzácného životního
jubilea 100 let.
Do dalšího života
přejeme především
pevné zdraví,
hodně sil, štěstí, životní
elán a optimismus.

Zubní lékař
Vzhledem k tomu, že nebyli uspokojeni všichni občané se zajištěním
obracíme se na Vás s prosbou, abysstomatologické péče, zajistili jsme
te v obytné části obce respektovali
navýšení kapacity o dalších 50 míst.
občany a jejich děti a své pejsky jste
Občané, kteří mají zájem o zubaře,
měli bezpečně zajištěné tedy na vonahlaste své jméno, příjmení, rodné
dítku.
číslo a telefonní kontakt na obecním
Množí se nám případy stížností na
úřadě.
volné vpobíhání
psůGalerie
po ulicích
a na
Výstava proběhne
prostorách
u foťáka
a Galerijní
ulice
velkém
hřišti.Jistebník 145, 742 82 Jistebník Tel. kontakt na obecní úřad:
Galerie
u foťáka,
556 418 066, 556 418 055.
galerijniulice.cz
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V měsíci červenci a srpnu se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
Zdeňka Havránková
Metodějka Peková
Josef Marek
Božena Babincová
Jaroslav Bužek
Jan Lipina
Josefa Nováková
Miloš Kaiser

88 let
85 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
60 let

Josefa Ledvinová
85 let
Jiří Jarolím
80 let
Miroslava Vaníčková 75 let
Jana Vörösová
75 let
Zdeněk Kloda
75 let
Eliška Volná
70 let

PROJEKTY A DOTACE
2019

Podpora domácího kompostování
dotace Ministerstva životního prostředí
celkové náklady 2 225 795,00 Kč,
dotace 1 891 102,95 Kč
Workoutový park
Ministerstvo pro místní rozvoj
celkové náklady 727 068,- Kč,
dotace 565 654,00 Kč
Chodníkové těleso
dotace Ministerstvo pro místní rozvoj
celkové náklady 6 648 396,- Kč,
dotace 3 466 009,25 Kč
Obnova krajinného prvku – výsadba
v k. ú. Jistebník
dotace ministerstvo životního prostředí
celkové náklady 106 520,-Kč,
dotace v plné výši

Digitální povodňový plán
dotace Ministerstva životního prostředí
celkové náklady 450 430,-Kč,
dotace ve výši 382 865,50 Kč
Realizace části lokálního biokoridoru
v k. ú. Jistebník Psí potok parc. č. 1818 a 1820
dotace Ministerstva životního prostředí
celkové náklady 2 692 000,-Kč
Lokální biocentrum 5 parc. č. 2332, 2333 a 2334
remíz Jistebník
dotace Ministerstvo životního prostředí
spolek Divous

2020

Obec informuje

Restaurování Knoppova kříže
dotace Ministerstvo zemědělství
celkové náklady 316 537,50 Kč,
dotace ve výši 161 603,-Kč
Přístavba III. oddělení mateřské školy
v obci Jistebník
dotace Ministerstvo financí
celkové náklady 17 506 143, 31,-Kč,
dotace 14 975 000,-Kč
Založení lokálního biokoridoru
4-5 parc. č. 2350
spolek Divous
dotace Ministerstva životního prostředí

2022

Dokončení a proúčtování projektů workoutový
park, chodníkové těleso, obnova krajinného
prvku.
Dobíjecí stanice
dotace MSK
celkové náklady 408 755,-Kč,
dotace 347 441,75 Kč
Rekonstrukce sociálního zařízení v budově
Základní školy T. G. Masaryka Jistebník
dotace MMR
celkové náklady 6 371 645,-Kč,
dotace 5 097 316,-Kč.

2021

Rekonstrukce hasičské zbrojnice
dotace MSK
celkové náklady 1 423 468,-Kč,
dotace 400 000,-Kč

Dotace celkem za období 2019 – 2022
ve výši 30 085 512,45 Kč.
Mgr. Š. Storzerová

2

HODNOCENÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE J ISTEBNÍK

létech 2019- 2022

1. Infrastruktura
1.1. Strategické opatření: plochy veřejného prostranství a občanské vybavenosti
Soubory aktivit, které byly splněny
Inovace veřejného osvětlení s cílem minimalizovat spotřebu el. energie, světelný smog.
Hřbitov – nové zábradlí a schody.
Rozvoj a péče o veřejnou zeleň i stromy na veřejných prostranstvích bezpečnostními a zdravotními řezy,
kácení dřevin z důvodu bezpečnosti a jejich postupné nahrazování novou výsadbou, obnova lokality
Fibich se připravuje.
Pozemky od soukromých vlastníků byly vykoupeny, projektová dokumentace k revitalizaci požární
nádrže je na vodoprávním úřadě.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice byla provedena.
1.2. Strategické opatření: vodovodní a kanalizační řád, ČOV
Soubory aktivit
Dokumentace kanalizačního řádu se zpracovává a měl by být dokončen v srpnu letošního roku.
Pozemek pro výstavbu ČOV je v řešení. Když bude vyřešen tento pozemek, může se následně
řešit projektová dokumentace.
Zpracován byl pasport kanalizace.
1.3. Strategické opatření: Internet, optické kabely, obecní rozhlas
Internet – firma M.NET rozvádí optický kabel v obci.
Obecní rozhlas byl modernizován.
2. Školství, mimoškolní výchova
2.1. Strategické opatření – mateřská škola
Během letních prázdnin bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ 325
.
2.2. Strategické opatření – základní škola
Oprava sociálního zařízení v budově ZŠ TGM.
Obec finančně podpořila školy v přírodě dětí MŠ a ZŠ. Přispěla na dopravu dětí
na plavecký výcvik a lyžařský kurz.
2.3. Strategické opatření: mimoškolní výchova a zájmová činnost
Podpořili jsme aktivity spolků zakoupením cen pro ocenění těch nejlepších včetně
prezentačních předmětů.
3. Kultura a cestovní ruch
3.1. Strategické opatření: nemovité památky
Restaurován byl Knoppův kříž a bludný balvan pod hřbitovem.
3.2. Strategické opatření: historie obce
Vydávání propagačních materiálů (v příštím roce by měly proběhnout oslavy
650. výročí od první písemné zmínky o naší obci)
Podporujeme aktivity Galerijní ulice.
3.3. Strategické opatření: kulturní akce
Podpořili jsme finančně jednotlivé spolky při pořádání akcí pro veřejnost.
3.4. Strategické opatření: knihovna
Knihovna byla modernizována zakoupením nového nábytku, došlo k výměně podlahové krytiny,
osvětlení, byla navýšena částka na nákup nových knih.
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Rozbor vzorku SKO
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hmotnosti a procentuální zastoupení jednotlivých druhů
Vodpadů
následující
tabulcesměsného
jsou uvedeny
naměřenéodpadu.
hmotnosti a procentuální zastoupení jednotlivých druhů
ze vzorku
komunálního
odpadů ze vzorku směsného komunálního odpadu.

4. Sport
4.1. Strategické opatření: sportovní spolky, sdružení a veřejnost
Finančně byly podpořeny jednotlivé spolky.
4.2. Strategické opatření: Zázemí pro sport, sport. hřiště a areály
Jsou prováděny pravidelné revize herních prvků, na hřišti TJ jsou umístěny nové prvky ve skateparku,
vybudovaný workoutový park, dětské hřiště.
5. Životní prostředí
5.1. Strategické opatření: sídelní zeleň
Je prováděna pravidelná údržba zeleně. K doplnění zeleně došlo u mateřské školy,
jsou realizovány prvky ÚSES dle územního plánu, došlo k obnově polní cesty ke Knoppovu kříži,
bude revitalizována požární nádrž.
6. Komunitní život v obci
6.1. Strategické opatření: informovanost občanů
Nové webové stránky.
Vydávání zpravodaje.
6.2. Strategické opatření: regionální spolupráce
Účastnili jsme se akcí MAS, Spolku pro obnovu venkova a Sdružení obcí Bílovecka.
Nově jsme členy Spolku za přijatelný život kolem dálnic.

Tab. č. 1: Rozbor SKO – Celkem
Tab. č. 1: Rozbor SKO – Celkem
Kód
Kat. Název
Kód
Kat. Název
15 01 05
O Kompozitní obaly
15 01 05
O Kompozitní obaly
20 01 01
O Papír a lepenka
20 01 01
O Papír a lepenka
20 01 02
O Sklo
20 01 02
O Sklo
20 01 08
O Gastroodpad
20 01 08
O Gastroodpad
20 01 11
O Textilní materiály
20 01 11
O Textilní materiály
20 01 38
O Dřevo
20 01 38
O Dřevo
20 01 39
O Plasty a nápojový karton
20 01 39
O Plasty a nápojový karton
20 01 40
O Kovy
20 01 40
O Kovy
20 02 01
O Biologicky rozložitelný odpad
20 02 01
O Biologicky rozložitelný odpad
O Stavební odpad
O Stavební odpad
N Nebezpečný odpad
N Nebezpečný odpad
O Elektroodpad
O Elektroodpad
20 03 01
O Směsný komunální odpad
20 03 01
O Směsný komunální odpad
Celková hmotnost vzorku
Celková hmotnost vzorku

Hmotnost Zastoupení
Hmotnost
(kg) Zastoupení
v SKO
(kg)
v SKO
0,50
0,13 %
0,50
0,13 % Výsledky rozboru
22,70
5,68 %
22,70
5,68 % Rozbor vzorku SKO
13,30
3,33 % V následující tabulce jsou uvedeny
13,30
3,33 %
90,80
22,74 % naměřené hmotnosti a procentu90,80
22,74 %
14,90
3,73 % ální zastoupení jednotlivých druhů
14,90
3,73 %
1,20
0,30 % odpadů ze vzorku směsného ko1,20
0,30 % munálního odpadu.
23,70
5,94 %
23,70
5,94 %
5,60
1,40 %
5,60
1,40 %
5,10
1,28 %
5,10
1,28 %
29,00
7,26 %
29,00
7,26 %
1,00
0,25 %
1,00
0,25 %
2,30
0,58 %
2,30
0,58 %
189,20
47,38 %
189,20
47,38 %
399,30
100 %
399,30
100 %

Graf č. 1: Složení vzorku SKO
Graf č. 1: Složení vzorku SKO

7. Doprava
7.1. Strategické opatření: komunikace
Došlo k označení zón v obci, bylo doplněno dopravní značení pro zklidnění dopravní situace
(odrazová zrcadla, slepé ulice, snížení rychlosti, jednosměrný provoz)
Zpracovává se projektová dokumentace na komunikaci nad kostelem.
7.2. Strategické opatření: cyklostezky, chodníky, parkovací místa
V nádražní části obce bylo vybudováno chodníkové těleso, nová parkovací místa budou
u kulturního domu v souvislosti se záměrem revitalizace požární nádrže.
8. Propagace obce
Na informační střediska jsou rozváženy zpravodaje obce.
Pravidelně k nám zajíždějí redaktoři Českého rozhlasu a Mladé fronty, které zajímají aktuality ze života v obci.
Mgr. Š. Storzerová

Textilní materiály
Textilní materiály
4%
4%
Dřevo
Gastroodpad
Dřevo
Gastroodpad
Graf č. 1
0%
23%
0%
23%
Složení vzorku SKO
Plasty a nápojový karton
Plasty a nápojový karton
6%
6%
Sklo
Kovy
Sklo
Kovy
3%
1%
3%
1%
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
6%
1%
6%
1%
Kompozitní obaly
Stavební odpad
Kompozitní obaly
Stavební odpad
0%
7%
0%
7%
Nebezpečnýodpad
odpad
Nebezpečný
0%
V následující tabulce jsou shrnuty výsledky rozboru vzorku směsného komu
0%
Elektroodpad
rozděleny na jednotlivé kategorie odpadů. Pro účely analýzy výsledků rozboru SKO
Elektroodpad
1%
1%

SEPAR odpady zařazen plasty, nápojový karton, papír, sklo, kovy a textilní mate

Rozbor byl proveden dne 23.6. 2022
na území kulturního domu obce
Jistebník. Svozovou společností
OZO Ostrava s.r.o. byl v ranních hodinách přivezen obsah 10 nádob o
objemu 120 litrů pocházející z rodinné zástavby obce a 1 nádoby o objemu 1 100 litrů pocházející z bytové
zástavby. Celková hmotnost vzorku
směsného komunálního odpadu
byla 399,3 kg.

munálního odpadu bylo realizováno dvěma vzorkaři a jedním zapisovatelem.
Obrázek č. 1: Realizace rozboru SKO

jedná o dřevo a elektroodpad.
V následující tabulce jsou shrnuty
výsledky rozboru vzorku směsného komunálního odpadu a rozděleny na jednotlivé kategorie odpadů.
Pro účely analýzy výsledků rozboru
SKO byly pod skupinu SEPAR odpady zařazen plasty, nápojový karton,
papír, sklo, kovy a textilní materiály.
Pod skupinu biologicky rozložitelný
odpad byl zařazen gastroodpad a
biologicky rozložitelný odpad. Ve
skupině Ostatní odpady jsou zařazeny odpady, které nebyly zařazeny
do žádné ze skupin, v tomto případě
se jedná o dřevo a elektroodpad.

Vzorek odpadu byl vytříděn na jednotlivé předem stanovené druhy odpadů, které byly poté přemístěny do
plastových pytlů a zváženy. Třídění
a analyzování vzorku směsného ko-
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Tab. č. 2: Zastoupení skupin odpadů ve vzorku SKO
Název
Směsný komunální odpad
SEPAR odpady
Biologicky rozložitelné odpady
Nebezpečné odpady
Stavební odpady
Ostatní odpady

Obec
Jistebník
47,38 %
20,21 %
24,02 %
0,25 %
7,26 %
0,88 %

Celkem
47,38 %
20,21 %
24,02 %
0,25 %
7,26 %
0,88 %

Z tabulky
že 52,62
% vzorku
směsného
odpadu ze
Graf č. je
2: patrné,
Zastoupení
skupin
odpadů
ve vzorkukomunálního
SKO
sběrných nádob v obci je možné dále vytřídit.
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Směsný komunální odpad
47%
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INDIKATIVNÍ ROZBOR KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Směsný
komunální
odpad
biologicky
rozložitelný odpad byl zařazen gastroodpad a biologicky rozložitelný
Směsný
komunální
odpad
47%
Ostatní odpady jsou zařazeny odpady, které nebyly zařazeny do žádné ze skupin,
47%

Graf č. 2: Zastoupení skupin odpadů ve vzorku SKO
Směsný komunální odpad

Graf č. 2
47%
VÁŽENÍ OBČANÉ OBCE JISTEBNÍK,
Zastoupení skupin odpadů ve vzorku
SKO jsou v následujícím grafu znázorněny výsledky z celorepublikového sledování skladby
Pro porovnání
centrace znečištění vypouštěných
této problémové situace.
obracíme se na Vás s prosbou, která
domovního směsného komunálního odpadu z obcí z roku 2020, který realizuje společnost EKO-KOM
Pokud dojde k dalšímu zhoršení
odpadních
vod.
Stanovené
limity
souvisí s provozem kanalizace, která
každé dva roky.
jsou závazné a pravidelně se kontrojakosti vypouštěných odpadních
je realizována téměř na celém území
lují
pomocí
odběru
vzorků.
vod, tak bude obec pokutována
obce.
Pro porovnání
jsou odpad“
v následujícím
grafu
znázorněny
celorepublikového
sledováníARCH
skladby
Skupiny
„spalitelný
a „frakce
<40
mm“ je výsledky
možné
v zrámci
Ostatní
odpadymetodiky společnosti
Pro porovnání jsou v následujícím
Odběry
musí
obec
provádět
každé
Vodoprávním úřadem Bílovec nebo
Kanalizační
síť
je
zakončena
26
vol1% jejich
domovního
směsného
komunálního
z obcí
z rokua 2020,
který
realizuje
společnostnaEKO-KOM
s.r.o.
považovat
za směsný odpadu
komunální
odpad
při
součtu
se dostaneme
hodnotu
grafu znázorněny výsledky z celo- consulting
čtvrtletí
pomocí
akreditované
laČeskou inspekcí životního prostřenými výustěmi, kterými jsou vypoukaždé
%, dva
obecroky.
Jistebník má v tomto případě nadprůměrnou Stavební
hodnotuodpady
(47,38 %). Průměrné zastoupení
republikového sledování skladby 45,8
boratoře. V poslední době bylo na
dí. Za překročení přípustných limitů
štěny předčištěné odpadní vody
7%
bylo v rámci šetření EKO-KOM 26,6 %, obec Jistebník má tedy v tomto případě
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řádně provozovat a udržovat stávající septiky
(základní údržba zahrnuje min. 1x ročně vývoz na čistírnu odpadních vod)
řádně provozovat a udržovat stávající domovní čistírny odpadních vod
(dle podmínek provozního řádu)
nevypouštět odpadní vody ze žump do jednotné kanalizační sítě
(žumpy se musí několikrát ročně vyvážet na čistírnu odpadních vod)
zamezit nátoku nepředčištěných odpadních vod přímo do kanalizace
(tyto vody mohou pocházet z domácností nebo z domácí farmy)

V následující tabulce je porovnáno zastoupení jednotlivých složek SEPAR odpadů ve vzorku obceVzhledem k výsledkům rozborů lze předpokládat, že tato zařízení (septik nebo dČOV) na území obce nejsou řádně pros výsledky šetření společnosti EKO-KOM.
vozována, případně zde existuje podezření, že někteří producenti odpadních vod vypouštějí nepředčištěné odpadní vody
Zdroj: EKO-KOM
přímo do kanalizace. Tím dochází k významnému nárůstu hodnot ukazatelů splaškového znečištění odpadních vod.
Tab. č. 3: Zastoupení SEPAR odpadů ve vzorku v porovnání s výsledky
Z tohoto důvodu na Vás apelujeme, abyste vaše předčisticí zařízení řádně udržovali a provozovali dle provozníV následující tabulce je porovnáno
zastoupení
jednotlivých složek SEPAR odpadů ve vzorku obce
společnosti
EKO-KOM
ho řádu vydané k tomuto zařízení a rozhodně se vyvarovali vypouštění nepředčištěných odpadních vod přímo
s výsledky šetření společnosti EKO-KOM. Obec
V následující tabulce je porovnáno
EKONázev
Rozdíl
do kanalizace. V případě, že si nevíte rady se svým předčisticím zařízením (septik, žumpa nebo čistírna odpadních vod),
zastoupení jednotlivých složek
Jistebník
KOM
tak se na nás obraťte s žádosti o radu, případně o pomoc s provozem.
SEPAR odpadů ve vzorku obce s vý- Nápojový
% v porovnání
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%
Tab. č.karton
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sledky šetření společnosti
společnosti EKO-KOM
Papír a lepenka
5,68 %
7,80 %
-37,20 %
Dále Vás chceme informovat, že pro komplexní řešení této situace nechala obec zpracovat nový pasport kanalizace,
EKO-KOM.
Sklo
3,33
3,50
%
-5,08 %
Obec%
EKOkterým byl zjištěn skutečný průběh všech kanalizačních stok na území obce a nový kanalizační a provozní řád, kterým se
Název
Rozdíl
Jistebník
KOM
Plasty
5,94 %
10,10
%
-70,17 %
stanoví podmínky provozu kanalizace. Tohle však nejsou poslední kroky, které obec učiní, protože současný stav je do
Kovy
Nápojový karton
1,40
%% 2,60
%% -85,39
%%
0,13
0,80
-538,88
budoucna neudržitelný, proto se plánuje zadání zpracování vodohospodářské studie, která bude řešit odkanalizování a
Textilní
materiály
Papír
a
lepenka
3,73
%
1,80
%
51,76
%
5,68
%
7,80
%
-37,20
%
čištění odpadních vod v celé obci.
Závěr
Sklo
3,33
%
3,50
%
-5,08
%
Z rozboru vzorku směsného komunálního
odpadu
v obci Jistebník vyplývá, že 52,62 % obsahu sběrných nádob na SKO
Zdroj:
EKO-KOM
O dalších krocích a postupech Vás v této problematice budeme pravidelně informovat.
5,94 %
% se -70,17
%
je možné dále vytřídit. Největší potenciál Plasty
pro další vytřídění má biologicky rozložitelný odpad
(24,0210,10
%), který
ale z 94,7
% skládal z kuchyňského gastroodpadu.Kovy
Další hlavní složkou byly SEPAR odpady (20,21
%),%
u kterých
bylo
pod1,40
2,60
% zjištěno
-85,39
%
Závěrem tohoto sdělení pevně věříme, že všichni chápete vážnost této situace a pomůžete nám plnit uvedené pokyny,
průměrné množství nápojového kartonu,Textilní
papíru amateriály
lepenky, skla, plastů a kovů, a nadprůměrné
textilních
mate3,73 % množství
1,80 %
51,76
%
abychom docílili splnění podmínek vydaného vodoprávního povolení.
riálů.
Zdroj: EKO-KOM
Za vlastníka a provozovatele kanalizace obce Jistebník
Na základě výsledků rozboru je možné do budoucna navrhnout změny v systému odpadového hospodářství obce, jeMgr. Šárka Storzerová, starostka
jichž cílem bude co největší vytřídění komunálních odpadů.
Zdroj: EKO-KOM
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na hodnotu 45,8 %, obec Jistebník
má v tomto případě nadprůměrnou
hodnotu (47,38 %).
Průměrné zastoupení SEPAR odpadů bylo v rámci šetření EKO-KOM
26,6 %, obec Jistebník má tedy
v tomto případě podprůměrnou
hodnotu (20,21 %). Srovnatelnou
hodnotu oproti výsledkům společnosti EKO-KOM (24,8 %) má zastoupení biologicky rozložitelného
odpadu, které bylo v obci 24,02 %. Zdroj: EKO-KOM

jeho čistící účinnost je téměř nulová!
Žumpa nebo jímka
– jedná se o betonovou nebo
plastovou nádrž, která má pouze přítokové potrubí. Jedná se
o zařízení k akumulaci odpadních
vod. Odpadní vody se nevypouštějí, ale musí se pravidelně vyvážet
fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. Odvoz může zajistit pouze provozovatel čistírny odpadních
vod nebo osoba oprávněna podle
živnostenského zákona. Jiný způsob likvidace odpadních vod ze
žump nebo jímek není povolen! Každé vyvezení obsahu musí být řádně
dokladováno a vlastník je povinen
uchovávat doklady o vývozu 2 roky
zpětně. Upozorňujeme, že žumpy

a jímky se realizují jako maloobjemové a jejich vývoz musí být zajištěn
několikrát ročně dle objemu a produkce odpadních vod.
Domovní čistírna odpadních
vod (dČOV) – jedná se o zařízení, které je tvořené plastovou
nádrží oddělené několika komorami, kde za pomocí provzdušňování dochází k čištění odpadních vod. Toto zařízení potřebuje
ke svému řádnému provozu pravidelný dozor a údržbu. Rozpis těchto
činností je uveden v provozním řádu
každé dČOV. Kromě těchto činnosti
musí být také plněny podmínky ve
vydaném vodoprávním povolení.

INVESTIČNÍ A NEINVESTIČNÍ AKCE ROKU 2019-2022
Z rozpočtu obce uhrazeno:
Základní škola T. G. Masaryka Jistebník
- provozní náklady
- škola v přírodě
- vybavení školní družiny
- rekonstrukce soc. zařízení

6.835.000 Kč
127.200 Kč
535.080 Kč
6.134.293 Kč
13.631.573 Kč

Mateřská škola
- provozní náklady
- příspěvek na plavání, lyž. výcvik a školu v př.
- dopadové plochy
- deskový plot, výsadba zeleně a pískoviště
- vnitřní vybavení 3. oddělení MŠ
- IPAD APPLE
- rekonstrukce soc. zařízení v budově 325 MŠ
- přístavba 3. oddělení MŠ

1.560.000 Kč
110.000 Kč
1.184.036 Kč
301.266 Kč
812.746 Kč
96.534 Kč
2.136.864 Kč
17.506.143 Kč
23.707.589 Kč

Obec informuje

TJ ISMM
- doplnění překážek do skateparku
- herní prvky pro děti
- elektroinstalace v šatnách TJ
- rekonstrukce plynového topení
- workoutový park
- rekonstrukce soc. zařízení

421.564 Kč
467.682 Kč
406.163 Kč
266.000 Kč
727.068 Kč
608.893 Kč
2.897.370 Kč

Obecní úřad
- podlaha
- bezbarierové WC
- kazetový strop v obřadní síni
- čištění a nátěr střechy
- nábytek do čekárny
- oprava fasády a nová dlažba
- knihovna, nábytek, podlaha, stav. úpravy
- malování
- elektroinstalace

176.305 Kč
54.450 Kč
63.510 Kč
182.723 Kč
29.000 Kč
611.863 Kč
304.890 Kč
107.299 Kč
138.967 Kč
1.669.007 Kč
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Kulturní dům a náves
- klempířské práce
- broušení parket a oprava
- elektroinstalace
- židle do vinárny
- informační panely
- fotografie
- obrazy
- nouzový východ
- omítky
- sokl
- oprava střechy KD
- bezbariérové WC
- kašna náves
- čistící stroj

68.070 Kč
84.355 Kč
28.306 Kč
237.104 Kč
24.647 Kč
84.411 Kč
60.984 Kč
185.400 Kč
72.305 Kč
232.634 Kč
364. 906 Kč
61.594 Kč
972.738 Kč
93.999 Kč
2.571.453 Kč

Hasičárna
- zateplení, výměna gar. vrat
- oprava vnitřních omítek, malování
- rekonstrukce soc. zařízení
- zámková dlažba a odvodnění

1.423.468 Kč
72.305 Kč
350.719 Kč
114.974 Kč
1.961.446 Kč

Zeleň
- kácení a bezpečnostní řezy, nová výsadba
- Iseki
- štěpkovač

1.269.944 Kč
482.790 Kč
368.600 Kč
2.121.334 Kč

Kostel a okolí
- oprava hřbitovní zdi
- finanční dar na vnitřní omítky
- zábradlí ke kostelu
- schody ke kostelu

416.795 Kč
484.165 Kč
394.484 Kč
696.906 Kč
1.992.350 Kč

Kanalizace
- oprava kanalizačních poklopů
- oprava kanalizace pod chodníkovým tělesem
- prohlídky kanalizace a čištění

771.886 Kč
333.940 Kč
502.401 Kč
1.608.227 Kč

Komunikace a chodníky
- chodníkové těleso
- komunikace
- oprava komunikací

6.648.396 Kč
289.619 Kč
92.928 Kč
7.030.943 Kč

Sběrné místo
- asfaltová plocha, kanalizace a oplocení

3.997.021 Kč
3.997.021 Kč

Dotace a finanční dary spolkům
- v celkové výši

1.731.000 Kč
1.731.000 Kč

Celkem investováno
Stav běžného účtu ČS k 18. 6. 2022
Stav běžného účtu ČNB k 18.6. 2022

64.919.313,-Kč
19.090.340,14 Kč
3.873.052,40 Kč
22.963.392,54 Kč
Mgr. Š. Storzerová
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Pro bližší vysvětlení níže upřesňujeme 3 pojmy, které se týkají předčisticích zařízení:
Septik – jedná se o betonovou
nebo plastovou nádrž, která má
přítokové a odtokové potrubí, které je zaústěno do kanalizace nebo
do vodního toku. Z technického
hlediska musí mít septik minimálně
2 komory oddělené přepážkou. U
novějších septiků jsou standardem
3 komory. Septik nám slouží k předčištění odpadních vod. Každý septik
musí mít zpracován provozní řád ze
kterého vyplývají určité povinnosti, tak aby byla zajištěna maximální
účinnost, tj. minimálně 1 x ročně
zajistit vyvezení septiku. Pokud váš
septik nebyl několik let vyvezen, tak

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A SETKÁNÍ S JUBILANTY

28. 5. 2022 proběhlo již druhé vítání
občánků v letošním roce. Mezi nové
občany obce jsme přivítali 5 chlapců.
Nově narozeným dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, pohody
a radosti, dětem pak šťastné vykročení do života, který na ně teprve
čeká. Program připravily paní učitelky mateřské školy p. Sylva Rečková

a Bc. Andrea Krayzlová.
Ve stejný den proběhlo i setkání
s jubilanty. O program se postarala
p. učitelka Mgr. Eva Smolanová
a Ing. Dana Němcová.
Kuriózní setkání bylo dvou manželských párů a to manželů Ruskových
a Belákových.
Oba manželské páry se narodily

ve stejném roce, ženy dokonce ve
stejný den, muži mají stejná jména
a narozeni jsou ve stejném měsíci.
Všem jubilantům děkuji za jejich stálý zájem o dění v obci a do dalšího
života hodně zdraví a životního optimismu.
Mgr. Š. Storzerová,
starostka obce

Obec informuje

Obec informuje

OBECNÍ SLAVNOST 11. 6. 2022
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NA KOLE BEZPEČNĚ

DEN ZEMĚ NA DRUHÉM STUPNI

Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty

Na předem určených místech účastníkům připomněli několik zásad,
jako jsou například:
Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým
způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci
Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného zákaz
požití alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během jízdy
Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění
cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou
Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí
mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě

V dubnu 2022 proběhl na naší škole zápis do první třídy pro školní rok
2022/2023. Letošní rok byl na webových stránkách spuštěn rezervační
formulář. Rodiče se přihlásili přes
aplikaci na určitou hodinu, která jim
vyhovovala, a nemuseli tak dlouho
čekat.
Zatímco rodiče vyplňovali důležité

Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy
nebo přerušovaným světlem červené barvy
Cyklista je povinen užít zřízených jízdních pruhů pro cyklisty a stezek pro
cyklisty
Pokud je stezka pro chodce a cyklisty označena dopravní značkou „Stezka
pro chodce a cyklisty“ nesmí cyklista chodce ohrozit

Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou

Obec informuje

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
por. Bc. Martina Jablońská
komisař oddělení prevence
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Rádi tuto akci zopakujeme v příštím
školním roce a určitě k ní přizveme
i žáky a učitele ostatních tříd naší
školy.
M. Kucserová, T. Kurková

formuláře, paní učitelky si svého budoucího prvňáčka odvedly do třídy.
Tam si s dětmi povídaly a také je malinko „vyzkoušely“ z úkolů ze školních
zralostí. Malí předškoláčci byli za své
výkony pochváleni a čekala na ně
sladká tečka jako odměna.
Letos přišlo k zápisu v doprovodu
svých rodičů 28 dětí, ve třech přípa-

dech se rodiče přiklonili k odkladu
školní docházky.
Chtěla bych dětem popřát krásné
léto, aby si užily poslední „školkové“
dny plné zábavy a her a všichni se na
ně 1. září 2022 těšíme u nás ve škole.

SPORTOVÁNÍ MÁME RÁDI

Na vozovce nesmí ohrozit chodce, musí jezdit při pravém okraji vozovky

Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu

oslavy budou probíhat během celého pátku 22. dubna. Odstartovali
jsme to projektovým vyučováním ve
všech třídách druhého stupně. Šestý a sedmý ročník se věnoval každý
samostatně tvorbě svých „Zemí“.
Osmý a devátý ročník si vyzkoušel

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou

Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může
vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo)

tandemovou výuku, při níž se na vyučovací hodině podílely dvě paní
učitelky najednou. Během práce se
žáci zaměřili hlavně na problém plastů v oceánech. Také se zamýšleli nad
tím, jaké by to bylo, kdyby byli rybou,
která plave v moři plastů, vyhozeným
plastovým kelímkem v moři, anebo
Zemí, která přemýšlí o plastech v
oceánech.
V druhé části projektu jsme se rozhodli vyrazit ven a vyčistit okolí školy.
Nasadili jsme si rukavice, vzali pytle
na odpad a vrhli se na úklid. Úsilí jsme
vynaložili značné a o našem úspěchu
svědčily i pytle plné odpadků.

Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon, který řidiči přikazuje povinnost
předjet cyklistu ve vzdálenosti nejméně 150 cm. Aby si mohl řidič lépe
představit vzdálenost, kterou musí
dodržet, doporučujeme objíždět
cyklistu stejným způsobem, jako při
předjíždění vozidla.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou.

Ve sportu platí heslo: „Není důležité
vyhrát, ale zúčastnit se!“ Jiné, také
velmi vydařené, zní: „Sláva vítězům a
čest poraženým.”
Tyto moudré citáty s oblibou používám v tělocviku, obzvláště když
někteří žáci a některá družstva po
prohře v různých soutěžích zažívají zklamání a smutek. Těmito slovy jsme se také řídili, když jsme se
přihlašovali na všechny sportovní
soutěže v letošním školním roce. Samozřejmě jsme odjížděli s tím, že asi
nezvítězíme. Několika úspěchů jsme

však přece jenom dosáhli a chtěla
bych vás o nich informovat.
V dopravní soutěži, která se každoročně koná v Odrách a kterou každoročně vyhrává domácí družstvo,
nás reprezentovalo družstvo žáků
z 9. třídy, Adéla Matějová, Barbora
Šidíková, Martin Kraus a Dominik
Kučera. I když místní mají výhodu v
tom, že mohou denně na hřišti trénovat a znají trasy nazpaměť, naši žáci v
okrskovém kole zvítězili a postoupili
do okresního kola, ve kterém obsadili
pěkné 3. místo.
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Teplé slunečné dny přilákaly na cesty milovníky cykloturistiky. Nejen na
cyklostezkách, ale také na cestách
je se zvýšeným pohybem cyklistů
spojené také riziko nehodovosti. Počet cyklistů v poslední době výrazně
stoupl, přičemž tato skupina patří
mezi nejohroženější účastníky sil-

Den Země je událost, která se těší
nesmírné vážnosti a kterou slaví lidé
ve více než 193 zemích světa. Koordinátorem této akce je organizace
Earth Day Network. Historii myšlenky, že jeden den v roce bude patřit
Zemi, bychom mohli hledat v šedesátých letech minulého století, kdy
mírový aktivista John McConnell
podal návrh na konferenci UNESCO,
konané v San Franciscu. Tehdy navrhl datum 21. března jako den, kdy
je stejná délka dne i noci jak na severní, tak i na jižní polokouli. Nakonec
bylo původní datum pozměněno a
22. dubna 1970 se uskutečnila celonárodní environmentální vzdělávací
akce. První DEN ZEMĚ proběhl jen
ve Spojených státech amerických.
V následujících letech se rozšířil i do
dalších zemí světa.
Tento den si každoročně připomnáme i u nás. Letos jsme se rozhodli, že

ničního provozu. Policisté krajského
ředitelství Moravskoslezského kraje
se v předchozích dnech zaměřili nejen na ohleduplnost mezi cyklisty a
řidiči motorových vozidel, ale také na
dodržování zákonem stanovených
pravidel provozu na pozemních komunikacích.

V atletické soutěži Bílovecká laťka
získal Daniel Stiler, žák 7. třídy, ve své
kategorii ve skoku vysokém krásné
druhé místo výkonem 140 cm.
V Kopřivnici se konala další atletická
soutěž, Pohár rozhlasu. Je to soutěž
družstev. V ní jsme na stupně vítězů nedosáhli, ale jednotliví žáci měli
krásné výkony. Např. žák 7. třídy, Vilém Kaandorp, skočil do dálky ve své
kategorii 472 cm. Byl to nejdelší skok
ze všech. Za zmínku stojí i 415 cm,
skok Sebastiana Bendy, taktéž žáka
7. třídy. Žáci 9. třídy Vojtěch Stiler a
Dominik Kučera vrhli 4 kg koulí přes
9 m, což se každému také nepodaří.
Žáci 4. a 5. třídy se zapojili do soutěže v míčových hrách. V Bílovci hráli
turnaj ve vybíjené. Jejich soupeři byly
dvě školy z Bílovce a jedna ze Studénky. Hra naše žáky bavila, snažili
se a přivezli si krásný diplom za účast.
Sportu se budou děti určitě věnovat
i o prázdninách. Každý si najde ten

OZDRAVNÝ POBYT ZLATÉ HORY - MAYA

svůj. Výběr je veliký, nabízí se i sportovní činnosti, které ve škole dělat nelze, např. plavání, jízda na kole, jízda na
kolečkových bruslích, na skateboardu, vysokohorská turistika a mnoho
dalších.

Věřím, že si děti prázdninové sportování užijí a že všichni budou opatrní
a vyhnou se úrazům, aby po prázdninách v hodinách tělesné výchovy
zase s chutí běhali, skákali, no prostě
sportovali.
Mgr. N. Malaníková

OZDRAVNÝ POBYT 2022 BÍLÁ
V týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022 se žáci
1. a 4. třídy zúčastnili ozdravného pobytu na Bílé.
Počasí nám sice moc nepřálo, nicméně program na téma Pravěk děti
nadchl a úplně pohltil.

V týdnu od 30. května do 3. června
2022 se žáci druhé a třetí třídy účastnili ozdravného pobytu ve Zlatých
Horách.
Celý týden se nesl v duchu Harryho
Pottera a jeho školy čar a kouzel. Žáci
byli pomocí kouzelného klobouku
rozděleni do jednotlivých kolejí (Nebelvír, Mrzimor, Havraspár a Zmijozel). Každý dostal barevný šátek
podle své koleje a ten se stal po celý
pobyt (a u mnohých i po něm) jejich
neoddělitelnou součástí. Děti během
celého pobytu hrály spoustu her, plnily nejrůznější úkoly, které prověřily jak
jejich znalosti, fyzičku tak i jejich bystrou mysl. Za všechny úkoly získávaly
body pro své koleje, které byly potřeba k závěrečnému vyhodnocení.
Uskutečnili jsme výlet na Zlatorudné
mlýny, které jsou replikou původních
mlýnů ze 14. století, z časů největší
slávy dobývání zlata ve zdejším kraji.
Děti měly možnost vyzkoušet si rýžování zlata, prohlédly si hornickou
osadu i tavicí pec.
Dále jsme navštívili Muzeum hornictví, čarodějnických procesů a historie
ve Zlatých Horách.

Děti si také zajezdily na koních a užily
si výhledy z koňského hřbetu.
Poslední večer vše vyvrcholilo závěrečným programem v čarodějnických kostýmech. Proběhlo vyhodnocení a odměnění všech kolejí
velkým zmrzlinovým dortem. Rozdala se poslední „počta“ (pošta v rámci
ozdravného pobytu, kterou si děti a
instruktoři navzájem posílali). Poté už
následovala pořádná čarodějnická
diskotéka, kterou jme si všichni náramně užili.

Velké poděkování patří Dětské agentuře, která nám zajišťovala odpolední
a večerní program. Všichni instruktoři
dělali vše pro to, aby dětem vykouzlily
na tvářích úsměvy a zanechaly v nich
spoustu úžasných zážitků, na které
budou ještě dlouho vzpomínat.
Poděkování patří také Obecnímu
úřadu v Jistebníku, který dětem přispěl na program a dopravu částkou
1000 Kč.
Mgr. Karolina Gavendová

Program zabezpečovali instruktoři
ze střediska volného času KLÍČ Frýdek - Místek a samozřejmě i pedagogové.

ZŠ TGM Jistebník

Co vše děti zažily?
týmové hry a soutěže
tvoření a výrobu pravěkého
náhrdelníku
maškarní ples, diskotéku
odpočinek a hraní si spolu
návštěvu Dětského letního
parku Bílá
stezku odvahy
vycházky s nákupem
výbornou domácí kuchyni

BRANNÝ DEN NA GALERIJNÍM RYBNÍKU

Všechny děti se již těší na další ozdravný pobyt ve školním roce 2022/2023.
Ty nemůžeme přece zklamat, proto
jsme již začaly hledat nové místo.
A našly !! Děti se mohou těšit.
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Za kolektiv pedagogických
pracovníc:
Mgr. Eva Smolanová
Mgr. Iva Součková
noční dohled:
Nikol Zajícová
zdravotnice:
Eva Tomášková

Ve čtvrtek 23. června byl pro žáky naší školy připraven na Galerijním rybníku pestrý program.
Děti viděly zásah hasičů, prohlédly si hasičská vozidla i potřebnou techniku. Dále si mohly prohlédnou také vojenskou techniku
a vidět vojáky přímo v akci. Vyzkoušely si poskytnutí první po-
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A co říct na závěr?
„Tak sovičky, šťastný let!“
To vám přejí Sylva, Andy, Žaneta,
Pavla – ty, které o vás pečovaly celý
školní rok.

moci. Starší žáci si zastříleli ze vzduchovky.
Děti se také seznámily s různými druhy ryb a poté měly možnost zkusit rybářské štěstí. Některým dětem štěstí
opravdu přálo a mohly se radovat
z velkých úlovků. Pokud na někoho
přišel hlad, měl možnost si opéct na
ohni párek. Počasí nám přálo a dětem se den moc líbil.
Velké poděkování patří organizátorům akce, tj. HC Jistebník Carps ve
spolupráci s SDH Jistebník. Děkujeme jim, že svůj volný čas nezištně věnovali našim žákům a připravili pro ně
toto úžasné dopoledne.

ČERVEN PLNÝ ZÁŽITKŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 325

Mgr. Karolina Gavendová

MŠ Jistebník

JARO U SOVIČEK
Předškolní děti z oddělení Soviček
mateřské školy dosahují dobrých výsledků ve vzdělávání, sportu a jiných
aktivitách.
V rámci vzdělávání se účastní projektů, které pro ně připravují třídní učitelky.
Měsíční projekt „Integrovaný záchranný systém“ děti seznamoval
s prací hasičů, policistů a záchranářů. Tématem děti provází plyšový
dráček „Hasík.“ Děti naslouchaly
„hasičským pohádkám,“ na téma
pracovaly ve výtvarných, pracovních i pohybových činnostech, plnily
úkoly v sešitě „Dopravní výchova
pro předškoláky.“ Velkým zážitkem
byla návštěva operačních techniček linky 112, které s dětmi hovořily
na téma dopravní nehoda, požár.
Děti se seznámily s postupem od nahlášení až po uzavření události. Pomáhaly nám k tomu krásné pomůcky, které v mateřské škole máme.
Součástí projektu byla „Jízda zručnosti.“ Pro děti jsme připravily v areálu
myslivny v Jistebníku dráhu s překážkami, koutek zdravovědy, poznávání
dopravních značek, výbava cyklisty,
skládání puzzle postav záchranářů. Děti úkoly plnily s radostí, užily si
vlastních koloběžek, opékání párků a
odměny.
Výlet s Hasíkem do bílovecké hasičárny děti potěšil a získaly mnoho
informací, nahlédly do prostorů, ve

kterých hasiči pracují, vzdělávají se a
sportují.
Putování s Hasíkem – děti v termínu 23. – 25. 5. 2022 vycestovaly na
třídenní pobyt v Jánských Koupelích. Cílem bylo zvládnout odloučení od rodičů, sportovat, poznávat
přírodu a umět se o sebe postarat.
Děti to zvládly na výbornou. Během procházek přírodou ušly 25
kilometrů . Při otázce učitelky, co je
nejvíc a na co vzpomínají, sborově
odpověděly „bydlení na pokojích!“.
Musím uznat, že pokoje byly krásně
vybavené a děti se cítily jako doma.
Uklízely, orientovaly se ve vlastních
věcech. Prostě na jedničku!!! Po
večeři a sprše usínaly u Večerníčku
a budily se až ráno.
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Naše poděkování patří Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích,
která nám poskytla krásné podmínky k ubytování, výbornou a bohatou
stravu.
O tom, že jsou děti dobří výtvarníci už
víme, ale teď to vědí i v ZOO Praha.
Děti se v rámci dalšího projektu vyhlášeného ZOO Praha ke Dni Země
zúčastnily výtvarné soutěže s názvem „Plazi a hadi.“
Tématu přecházela výroba hmyzího
domečku, který máme na zahradě mateřské školy. Poté děti kreslily podle své vlastní fantazie „Jak si
představuješ život a bydlení hadů?“
To bylo překvapení, když přišla zpráva, že třída Soviček zvítězila v kategorii předškolák a kromě malých
dárků, děti získaly vstupenku do expozice hadů a plazů.
Výhra krásná, ale jak s ní naložit? Na
pomoc jsme pozvali rodiče do mateřské školy a otázka byla vyřešená.
7. 11. v 5:20 hodin jsme opouštěli
Jistebník a cestovali jsme s dětmi a
rodiči směr Praha ZOO. Užili jsme si
den v ZOO a večer jsme se vraceli
domů. Díky dobré organizaci jsme se
cítili dobře a v pohodě.
A co pro děti chystáme?
Už to poslední, a to je „Rozloučení
s předškoláky.“Pro děti připravujeme
trošku kultury, mnoho zábavy a noční
spaní ve školce.

S příchodem jara a prvních teplých
dní vznikla příležitost pro rozvoj enviromentální a polytechnické výchovy
tříd „Žabiček a Motýlků“. Pod vedením paní učitelek si děti vytvořily
v prostoru zahrady mateřské školy
svou „Kouzelnou zahrádku“. Vůbec
se nebály těžké práce, plely, ryly, sázely sazenice zeleniny a květin. V roli
zahradních detektivů jsme pozorovali
růst rostlinek, dozrávání jahod, rajčat
a hrášku. Pomocí lup děti sledovaly život v hlíně, nebály se ani invaze
slimáků. V těžkém boji „kdo z koho“
nakonec děti vyhrály rozsypáním
křemičitého písku kolem rostlin. Ptáte se, co bude dál se zahrádkou o
prázdninách? Paní učitelka Kačka K.
z třídy „Motýlků“ dětem přislíbila, že
se o zahrádku v červenci postará a
v pořádku jim ji předá v srpnu, kdy je
školka opět otevřená.

Dětem zábavnou formou přiblížil práci policie, co znamená „Pomáhat a
chránit“ a jak se jednou mohou stát i
oni policisty.
Děti ze třídy „Žabiček“ navštívily o pár
dnů později akci „Den policie s majáčkem“ pořádané Krajským ředitelstvím Policie ČR v Ostravě. Program
byl nabitý různými akcemi, ať už vystoupením Zásahové jednotky v interakci s ostatními záchrannými složkami, výcvikem psů a koňů, kteří jsou
důležitou součástí práce policistů.

Další zajímavou kulturní akcí bylo
vystoupení na „Den obce“, které se
konalo na fotbalovém hřišti. Obyvatelé obce Jistebníku s rodiči dětí drželi palce při vystoupení „Žabiček“ na
téma „Ve školce se máme rádi, protože jsme kamarádi“. Velkou účastí a
oblíbeností u všech dětí se těšil náš
stánek s badatelskou činností, kterou
si připravily paní učitelky třídy „Motýlků“.
Využili jsme hezkého počasí k polodennímu výletu CHKO Poodří, kde
děti plnily soutěžní úkoly v rámci
ochrany životního prostředí s aktivním pohybem. Překvapila nás i účast
zvědavé čapí rodinky, která se zaujetím sledovala děti. A nastala otázka
„kdo koho pozoroval“? Při zpáteční
cestě do školky jsme se zastavili u
našeho kamaráda Davídka, který se
nám pochlubil novými přírůstky domácího vodního ptactva. Dozvěděli
jsme se od jeho maminky další užitečné rady, jak chránit životní prostředí.
Školní rok se chýlí ke konci a paní
učitelky připravují pro děti rozloučení, než se rozjedou na prázdniny. Na
„Žabičky“ čeká Pyžamová středa
s přespáním ve školce a s ranním
probuzením od kamarádů ze třídy
„Motýlků“ tzv. motýlkovým tancem.
To bude pořádně veselo!
Děkujeme Všem našim rodičům a
dětem za pěkně prožitý školní rok
2021/2022.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské
školy Jistebník 325

V pátek jsme přivítali v naší třídě
„Motýlků“ naše kamarády ze třídy
„Žabiček“, ale hlavně pana Veselého,
který pracuje u Policie ČR.
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VIII. MEZINÁRODNÍ MALÍŘSKÉ SYMPOZIUM
18. 6. 2022-2. 7. 2022

STAŠKOV - GALÉRIA ZUZANY VAŇOUSOVEJ - KRONEROVEJ

Galerijní ulice tentokrát pořádala sympozium zaměřené na malbu.
Díky manželům Prudilovým a Gavendovým mohlo sympozium proběhnout v inspirativním prostředí sochařského ateliéru ak. soch. Miroslava Rybičky (*20. 6. 1928- † 8. 5. 2021)
BORIS JIRKŮ / BOHUMIL ELIÁŠ / MARIÁN KOMÁČEK / ALENA LIPINOVÁ
JAN LIPINA / ZDENĚK TOMÁNEK / PAVEL SAMLÍK / JAKUB BACHORÍK
JURAJ ČUTEK / MAX ČUTEK

Pavel Samlík

Marián Komáček

Galerijní ulice byla při slavnostním otevření Galerie Zuzany
Vaňousouvé - Kronerové.
Obec Staškov na Kysucích je známá hlavně díky svému rodákovi, herci Josefu Kronerovi. Teď se dostane do povědomí
i díky novému a odvážnému projektu, Staškov má galerii.
Nese jméno staškovské rodáčky Zuzany Vaňousové-Kronerové.
„Po takmer 30 rokoch máme šancu vrátiť starý kultúrny
dom Staškovčanom a milovníkom umenia. Spolok rodákov
Jozefa Kronera sa rozhodol túto budovu kúpiť a zriadiť v nej
galériu, ktorá ponesie meno staškovskej rodáčky, maliarky
Zuzany Vaňousovej – Kronerovej.
Starý kultúrny dom má veľa Staškovčanov hlboko v srdci z
čias, keď sa v ňom premietalo kino, hralo divadlo, konali tanečné zábavy a mnohé iné podujatia. Z čias, keď jeho priestory využívali rodiny na svadby, krstiny, kary a oslavy.

Bohumil Eliáš

Zuzana Vaňousová sa narodila v Staškove, dňa 6. júla 1922.
Pri príležitosti 100. výročia jej narodenia spolok plánuje starý
kultúrny dom slávnostne otvoriť a verejnosti sprístupniť – pamätnú izbu maliarky, stálu expozíciu výtvarných diel „Maľované pod Grapou“
s témou Kronerovci a Kysuce a galériu, v ktorej budú organizované nielen autorské výstavy, ale aj malé divadelné predstavenia a koncerty. Staškov tak získa ďalší kultúrny priestor.

Boris Jirků

Budovu získa spolok do svojho vlastníctva v roku 2021 s tým,
že ju zaručí veriteľovi so záväzkom do 4 rokov svoj dlh splatiť.
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Veríme, že s podporou darcov, ktorým záleží na zachovávaní
materiálneho i duchovného dedičstva, svoj záväzok splníme.“
Vladimír Gajdošík
predseda Správnej rady Spolku rodákov
Jozefa Kronera
vydavateľ Staškovských novín

Sdružení rodáků Jozefa Kronera (Spolok rodáků Jozefa Kronera) zrealizuje nový projekt s názvem: Umělci V4 vzdávají
hold rodině Kronerů.
Projekt je podporován Mezinárodním visegrádským fondem https://www.visegradfund.org/ .
Projekt zahrnuje činnost jako sympozium sochařů pro obnovu chodníku Jozefa Kronera ve Staškově a především putovní
výstavu prací spojených s Kronerovou rodinou ve městech: Staškov SK, Čadca SK, Źywiec PL, Považská Bystrica SK
a Rožnov pod Radhoštěm CZ.
Partneři projektu:
www.mestocadca.sk, www.galerijniulice.cz, www.galeriauanjela.sk, www.galeriecrears.cz, www.muzeum-zywiec.pl,
mgartgaleria.sk, www.csaba300.hu, www.divadlovertigo.hu,
,
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J. Lipina, předseda spolku

Spolková činnost

Šatičny naší Aničky
a Marianovy „botičky“

ORCHESTR VYSTUPOVAL DOMA A V PŘÍBOŘE
Dechový orchestr mladých Jistebník
během května a června absolvoval
dva koncerty. V poslední květnovou
sobotu se zúčastnil Mezinárodního
festivalu dechových hudeb v Příboře. Orchestry z České republiky
a Slovenska nejprve v rámci dopoledního programu přivítaly návštěvníky průvodem a společným
vystoupením na náměstí Sigmunda
Freuda. Odpoledne se pak každé
těleso představilo vlastním koncertem v amfiteátru místního parku.

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.

Velmi povedenou akcí byla jistebnická Obecní slavnost, která proběhla na fotbalovém hřišti. Kromě
koncertu, který orchestr odehrál
také za doprovodu mažoretek Rebelek z Bílovce, zde bylo připraveno i zábavné stanoviště s hudební
tématikou. Především děti si zde
mohly prohlédnout některé hudební
nástroje a hádat jejich názvy, nebo
luštit názvy písniček podle notového
zápisu bez textu. Nutno podotknout,
že hudebního talentu je v Jistebníku stále víc než dost. Děti byly velmi šikovné a po zásluze si všechny
mohly vychutnat sladké odměny.

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

Orchestr o letních prázdninách organizuje tradiční hudební soustředění.
V posledních letech je jeho součástí
stal také nábor nových mladých členů. Vedení orchestru vyzývá rodiče,
jejichž děti hrají na dechový nebo
bicí nástroj, aby se na soustředění
přijeli podívat a poznat, jak takový
dechový orchestr funguje a pracuje, nebo se případně rovnou aktivně
zúčastnit. Soustředění se koná od
11. do 14. srpna v autokempu v Jerlochovicích. Bližší informace mohou
rodiče dostat na telefonním čísle
732 113 018 nebo na emailu dechovy.orchestr.jistebnik@gmail.com.
Jakub Otto,
předseda DOM Jistebník
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pomocí jsme mohli prokázat změnu, kterou jsme prošli.
Touto situací byla neospravedlnitelná Ruská agrese na
nezávislou Ukrajinu. Nečekaná útočná válka v Evropě
jednotlivcům, obcím i státům dala příležitost prokázat
charakter. V této historické chvíli Česká republika, řada
obcí i statisíce Čechů obstálo. Bohužel Jistebník selhal.

Každý člověk, obec i stát má svou historii a já věřím, že
vedle této historie mají i svou duši. Jak člověk, tak i obec
si nese svou minulost, která jej determinuje do budoucnosti. Ať jde o chyby a rány, nebo o hrdinské a altruistické
činy. Ty všechny se odráží v jeho budoucnosti. Nezhojená rána na duši Jistebníka je spojena s událostmi po
konci druhé světové války. Jistebník byl sudetskou obcí
a nese si své černé svědomí desítek mrtvých, kteří přišli
o život při odsunu německých občanů obce. Tato opomíjená a dosud nepopsaná zločinná část jistebnické minulosti stále ovlivňuje život v obci.

Domnívám se, že nejenom jednotlivci a státy, ale i jednotlivé obce by měly projevit dost empatie, integrity a soucitu,
aby pomohli těm, kteří si sami pomoci nemohou. Válka na
Ukrajině byla a je spojená s vlnou migrace do České republiky, do které přišlo přes 300 000 ukrajinských uprchlíků, zejména žen a dětí. Jsem přesvědčen, že pomoc jim
není možností či právem, ale morální povinností. První,
kdo musí pomoci je stát a obce, kteří tak pomáhají nejen
„cizím“, ale i sobě, a to tím, že tvoří vlastního národního
ducha a duši obce, definují státní ideu a obecní identitu,
kolektivní vědomí a svým způsobem i odčiňují historickou
vinu. Tuto možnost měla i naše obec, ale nevyužila ji. Na
obecním zastupitelstvu, mezi zastupiteli i mezi občany
probíhala diskuse, zda má či nemá Jistebník nabídnout
volný byt, který mu patří v budově základní školy k ubytování ukrajinským uprchlíkům. Nikdo nevěděl, zdali by tam
ubytování někdo využil nebo ne, jak dlouho či krátce by
tam případně byl, jak tato pomoc bude ve výsledku vypadat. Mohli a měli jsme však tuto bezbolestnou pomoc
nabídnout. Poskytnutí symbolického finančního daru je
dle mého názoru jenom alibismem. Alibismem by nebyla
skutečná pomoc skutečným lidem, kteří by se na vlastní oči mohli přesvědčit, že Jistebník je obcí, společenstvím občanů, schopných něco kolektivně obětovat, aby
někomu konkrétnímu zásadně pomohli. Velmi si vážím
každého jednotlivého Jistebničana, který v této věci pomohl. Hmotným darem, penězi, osobní pomocí či tím, že
u sebe ubytoval uprchlíky. Je to ušlechtilé a chvályhodné
a budiž to těmto lidem navždy přidáváno k dobru. Jistebník tuto možnost měl také a nevyužil ji. Tak jako jsem byl
kdysi pyšný na to, že Jistebník činí kroky k odstranění
své historické viny a vyrovnání se s minulostí, tak nyní se
za Jistebník a jeho představitele stydím. Je ostudou, že
Jistebník nenabídl skutečnou pomoc skutečným lidem.
Neposkytnutí, resp. ani nenabídnutí pomoci bylo vedením obce odůvodněno tím, že v tomto bytě má vzniknout
oddíl školní družiny. Byt ve škole je dodnes prázdný a neprobíhají tam žádné práce. Jistebník nevyužil historické
chvíle, kdy mohl projevit, že je už jinou obcí, než byla před
80 lety, promeškal tak možnost zachovat se správně,
ukázat charakter a vyrovnat se s minulostí.

Když byl starostou pan Josef Voral, došlo k pro mě zásadní události. Vedle kostela byl postaven česko-německý kříž, který jako první připomněl skutečnost, že
Jistebník byl obcí, v níž kdysi žili převážně Němci. Nebydlel jsem v té době v Jistebníku, ale byl jsem hrdý Jistebničan, neboť moje rodná ves udělala odvážný první krok
ve snaze se vyrovnat s pohnutou minulostí. Po mnoha
letech bylo dalším krokem, který vedl k uzdravení pošramocené duše Jistebníka, rozebrání hřbitovní zdi, která
byla složená z náhrobků německých spoluobčanů, kteří v Jistebníku zemřeli před rokem 1945. Když jsem viděl
náhrobky malých dětí s německými jmény, ze kterých
předtím byla zeď postavena, cítil jsem úzkost. Byl to další
správný krok k tomu, aby se Jistebník vyrovnal se svou
minulostí a našel vnitřní smíření. Nebyl jsme už hrdý, ale
byl jsem rád, že tato křivda proti mrtvým, kterou Jistebničané spáchali či léta akceptovali, již dále netrvá. Čekal
jsem, jak dál Jistebník bude vytvářet svou identitu v tomto ohledu. Jak odčiní své černé svědomí a pomůže své
budoucnosti. Odhalení Knoppova kříže a výsadba aleje
byla pro mě třetím krokem k nalezení kontaktu s minulostí
a vyrovnání se s ní, a tím i krokem k vytvoření obecní identity při silném kolektivním prožitku.
Jen několikrát za život se člověku, obci či státu stane, že
má možnost zachovat se kategoricky správně. Zažít a
udělat něco, co přesahuje běžnou pěnu dní. Odsun Němců byl zákonný. Byl však limitován nejen právním řádem,
ale i zásadami humanity. Při odsunu, kdy v rámci kolektivní viny za nacistická zvěrstva, museli Němci opustit svou
vlast bez ohledu na to, jak se za války chovali, Češi ani
Jistebničané nezvládli. Na celé řadě míst došlo k vraždám etnických Němců. Jedním z nich byl i Jistebník. Naši
předci hanebně selhali, nedokázali se zachovat jako civilizovaní lidé. I jistebničtí Němci přišli nejen o majetek a
domov, ale mnozí i o život, a to úplně mimo právní rámec
odsunu, přičemž viníci zůstali nepotrestáni.

bytu, pokud není tento blahobyt a komfort vykoupen tím,
že jsme nepomohli někomu, komu jsme pomoct mohli a
kdy mravní zákon nám pomoct nařizoval. Každý opravený chodník, každá opravená škola, každý opravený kanál
jednou zchátrá, bude vyměněn, přestane fungovat, ale

možnost být kolektivně na něco pyšný, být hrdý na společenství v němž žiji, možnost částečně odčinit historickou vinu je pro duši a integritu obce trvalá hodnota, která
přetrvá mnohem déle než nová fasáda hasičárny, posekaný trávník či kus chodníku.
Mgr. V. Němec

UBYTOVÁNÍ
Po dobu uprchlické krize byl zřízen krizový štáb při ORP Bílovec. V rámci jednání, které proběhlo byla diskutována
možnost ubytování občanů Ukrajiny v naší obci konkrétně v bývalém školním bytě. Ze strany krizového řízení jsem
byla upozorněna na skutečnost, abych ubytování ve školním zařízení pro občany Ukrajiny neposkytla. Volná kapacita pro ubytování uprchlíků nebyla využita ani v Bílovci. Na zasedání zastupitelstva obce se zastupitelé vyjádřili k této
problematice a s ubytováním většina z nich nesouhlasila. Zároveň místní občané z řad rodičů dětí projevili nesouhlas
s jejich ubytováním ve škole.
(z důvodu rekonstrukce bytu musí být zpracována dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace.
Byly provedeny sondy stropu a podlahy, aby se zjistila jejich nosnost.)
Mgr. Š. Storzerová

17.

ROČNÍK

FESTIVALU POODŘÍ FRANTIŠKA LÝSKA

21. 5. 2022 V JISTEBNÍKU

Sobota před 13. hodinou, je otevřený
KD a na parkoviště se sjíždějí autobusy s účinkujícími a pozvanými soubory na dnešní akci u nás v Jistebníku.
Příprava letošního festivalu se začala
v době, kdy se nevědělo, jak to v roce
2022 vůbec bude. Přesto jsme se ve
festivalovém výboru rozhodli pustit
se do práce, od podzimu 2021. Dokonce nás překvapil e-mail od neznámého muže, který se ptal, jak to
s naším festivalem je. Když jsme mu
odepsali, že věříme a konáme přípravy. Byl mile potěšen. Je to člověk,
který má rád umění, a konkrétně i
sborový zpěv.
V letošním roce 17. ročník FPFL v Proskovicích byl zahájen v posledním
víkendovém týdnu v měsíci dubnu

2022. Týden před, 23. 4. 2022, se konal 11. ročník Pochodu krajem Jistebnických zpěváčků. Přestože byl zastoupen jen dvěma stálými členkami,
jsme potěšeni, že jsou to ty nejlepší.
Totiž jedna účastnice, paní Eliška Vlčková, zrovna v těchto dnech slavila
80- tiny. Přejeme jí hodně zdraví a
elánu do dalších let. A děkujeme za
přízeň.
Už několik let se ustálil program našeho festivalu. V Jistebníku se koná
v měsíci květnu. Zrovna v termínu,
kdy se u nás v obci koná Půlmaraton.
Stávalo se to i jiné roky, ale v letošním roce se na stejný termín nabalila
i Dětská olympiáda. Takže hřiště bylo
plné do pozdních večerních hodin.

Prosím, pokusme se každý zamyslet a uklidit si jak ve své
duši, tak i v duši naší obce. Pokusme se nalézt smíření s
minulostí i skrze to, že upřednostníme zájem někoho, kdo
pomoc potřebuje před naším osobním či obecním malicherným zájmem. Je v pořádku pracovat na svém blaho-

Tuto hanbu a vinu dostala Česká republika i Jistebník
po téměř 80 letech možnost odčinit svou nezištnou pomocí někomu, kdo je v existenční nouzi, čelí bezprecedentnímu bezpráví a není schopen si pomoci sám. Touto
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Je podivuhodné, že i náš festival splnil
očekávání. Prostě se konal. Pozvané
soubory přijely. Rovněž stálí hosté:
pan Lumír Lýsek s chotí z Olomouce,
syn Františka Lýska, skoro 90- letý,
i jeho syn s chotí. Paní Květuše Lepilová, dcera FL, která měla největší
zásluhu o konání festivalu, zemřela
v roce 2020 v 87 letech.
Další hosté byli z Proskovic a Staré
Vsi nad Ondřejnicí, celý festivalový
výbor, ředitelka p. Majka Matějová,
bývalá ředitelka p. Eliška Krejčíčková,
p. M. Vidličková, p. Z.Kramarenková,
manželé Sýkorovi, V. Zavidčáková,
P. Hranická, J. Lubojacký a další.
Děkujeme našim občanům, kteří, ač v
letech, i na vozíčku, přišli, aby podpořili tuto kulturní akci, která je zařazena do celorepublikových folklorních
akcí.
Program toho dne začal koncertem
Malé dechové hudby, Jistebnickou
13. Zahájení u busty Františka Lýska
a reliéfním sousoším Jistebnických
zpěváčků předvedly dětské soubory Bambule a Skřivánek a soubor
dospělých Lašan, každý s jednou
lidovou písní. Bustu F. Lýska a reliéf

Kultura

PROMARNĚNÁ ŠANCE

Slezský folklorní soubor Opavica
z Ostravy – Svinova. Předvedl několik
tanců z Opavska v původních krojích.
Zajímavý je věk účinkujících, zkrátka
dospělí z různých profesí, např. docentka VUT Báňské fakulty, knihovnice atd. Všechny písně, na nichž tancovali, nahrála Jistebnická 13.

Byla radost sledovat všechny soubory a obdivovat jejich tvůrčí nasazení.
Celý program byl bohatý. Je obdivuhodné kolik dětí, mladých lidí i dospělých se věnuje ve svém volném čase
této záslužné kulturní činnosti.
Festivalovou štafetu dál přebírá Stará
Ves nad Ondřejnicí programem 3. ,4.
a 10. 6. 2022.
Festival Poodří Františka Lýska se
konal již po 17. Za přispění sponzorů:

V Jistebníku, za festivalový výbor
FPFL, Mgr. Jiřina Matějová
Velké poděkování patří Mgr. Jiřině Matějové za neutuchající elán
při organizaci Festivalu Poodří Františka Lýska a Mgr. Karin Schestágové za perfektní moderátorskou činnost při 17. ročníku FPFL v Jistebníku
J. Lipina
Předseda kulturní komise

Sport

POZVÁNKA NA TOUR DE ALEJE POODŘÍM
Oprašte kola a vydejte se námi na
kole do Poodří!
Srdečně Vás zveme na šestý ročník tradiční rodinné cyklojízdy Tour
de aleje, opět se potkáme v Poodří!
Letošní vyjížďku zahájíme první zářijovou sobotu, 3.9. 2022, ve sportovním areálu obce Libhošť. Těšit
se můžete na bohatý doprovodný
program a tombolu o hodnotné
ceny. Dvě varianty trasy zaručují,
že si vybere opravdu každá generace a co je lepšího než strávit den
aktivním pohybem s rodinou, dozvědět se spoustu zajímavého a na
závěr zkusit štěstí v tombole? Čeká
na vás zajímavé povídání o krajině
a stromech, setkání s netopýry, míst-

ní produkty, hudbu nebo divadélko
a písničky pro děti. Na kolech s námi
můžete vyrazit zdarma. Benefiční
příspěvek bude možné věnovat na
výsadbu a ochranu stromů a alejí
v Poodří a také spolku Horní Dolní,
který podporuje lidi v těžkých nebo

nečekaných životních situacích.
Občerstvení zajištěno. Přijďte objevovat nové cyklotrasy v sousedství.
Zve vás spolek Arnika a obec
Libhošť.
Pro aktuální informace sledujte náš
web Tour de Aleje 2022.

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
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11:00 - 21:00 HOD
11:00 - 23:00 HOD
11:00 - 23:00 HOD
11:00 - 20:00 HOD
25

+ 420 732 577 074, JISTEBNÍK 528

Moravskoslezský kraj, obec Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí
a Jistebník. Přímo jistebničtí sponzoři:
ISMM, SIVORA, Dav Company, Klimatizace, Jistebnická stavební, NV-PRO PO, Řeznictví Patrik, Hudební
nástroje Mariaš, Kavárna Pro Vás,
Restaurace Na Obci, Zámečnictví
Mariaš, Václav Němec AK.
Všem moc děkujeme za spolupráci.

www.restauracehornidvur.cz

Jistebničtí zpěváčci vytvořil akademický sochař Miroslav Rybička, který
rovněž není mezi námi, rozloučili jsme
se s ním před rokem, v červnu 2021.
Přičinil se i o vznik našeho festivalu.
Hlavní program pokračoval v 15 hodin v sále KD Jistebník. V prostorách
KD čekala výstava František Lýsek
a Jistebničtí zpěváčci a fotodokumentace z festivalového života.
V přísálí KD zajímavá výstava dětských prací z Mateřské školy Jistebník. Na jevišti přivítala přítomné paní
Karin Schestágová jako konferenciérka programu, svého úkolu se zhostila velmi dobře. Pak už následovaly
všechny soubory a podle názorů
odborníků program měl gradující tendenci. Totiž vystoupili nejprve zpěváčci 1.- 3. třídy z Ostravy- Poruby, ze
souboru Bambule, následoval dětský pěvecký sbor ze Suchdolu nad
Odrou Skřivánek, děti 4. – 9. třídy a
stupeň nejvyšší repertoár dospělých
z Brušperka, Lašan. Děkujeme všem
dirigentkám, sólovým zpěvákům i
doprovodným hráčům na klavír. Po
tomto programu jsme mohli sledovat na filmovém plátně tříminutový
dokument, ve kterém francouzský
chlapecký sbor, jehož sólista, malý
černoušek, zpíval moravskou lidovou ve vícehlasé úpravě F. Lýskem
ve francouzské katedrále. Silný zážitek. Po přestávce, kdy se upravovalo jeviště, odkládaly se praktikábly,
aby mohl v celém prostoru vystoupit

TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ
Zdravíme všechny sportovní nadšence našeho jistebnického fotbalu.
V jarní části nám dělala radost hlavně naše fotbalová mládež, kde máme opravdu velikou a silnou základnu mladší
předpřípravky U7 a mladší přípravky U9. Jejich výsledky soutěžních utkání byly skutečným potěšením, a kdo měl možnost se na ně přijít osobně podívat, si rozhodně přišel na své.
Mladší předpřípravka U7 (benjamínci)
Hráči U7 se zúčastnili celkem 4 turnajů UHER (hraje se mezi mantinely 3 + 0), které se konaly:
23. 4. 2022
Velké Albrechtice – 7 výher a 1 prohra,
15. 5. 2022
Fulnek – 7 výher,
28. 5. 2022
Straník – 6 výher
11. 6. 2022
Studénka – 7 výher.
Tyto turnaje se hrají bez rozhodčích, nepočítá se skóre a ani se nedělají tabulky, ale naši hráči odehráli celkem 28
utkání a z toho jen jednou prohráli. Dále jsme se poprvé představili na turnaji v Klimkovicích. Hrálo se systémem každý
s každým a my jsme se postupně utkali s týmy: Ostrava Jih (vítězství), Krásné Pole „A“ (vítězství), Krásné Pole „B“ (vítězství), Polanka (vítězství), Klimkovice (vítězství) a poslední zápas jsme hráli s taktéž neporaženým Bohumínem. Byl
to zápas o vítěze turnaje. Naší hráči nezačali vůbec dobře a ze startu prohrávali 4:1. Po té se hra vyrovnala a za podpory
skvělého publika (rodiče a tým starších U9) se nám podařilo skóre otočit na 9:8 a byli jsme půl minuty od vítězství na
turnaji. Jenže jsme dostali gól, zápas skončil 9:9 a my jsme o skóre skončili celkově druzí. Každý hráč obdržel medaile
a celý tým pak pohár za 2. místo.
Mladší přípravka U9
Během jarní sezóny mladších přípravek naši hráči odehráli celkem 10 zápasu, s bilancí - 8 výher, 1 remíza, 1 prohra. Díky
této výsledkové bilanci se dětem podařilo postoupit do finále Ligy Mistrů mladších přípravek, které se bude konat
25.6.2022 v Jakubčovicích, což je pro všechny hráče zasloužená odměna a nádherné zakončení fotbalového jara, ale
zároveň i rozloučení se s mladší přípravkou. Za trenérský tým bych chtěl vyzdvihnout hlavně týmovost, výkonnostní
progres všech jednotlivců a radost ze hry, což je v těchto věkových kategoriích na prvním místě.
Co se týče výsledků a střelců:
Jistebník-Bartošovice/Sedlnice
9:7
branky: 6x Baron, 1x Šrámek, 1x Begovský, 1x Vitochová.
Suchdol- Jistebník
9:7
branky: 2x Třuslo, 2x Pietras, 1x Šrámek, Begovský, Adamčík.
Jistebník- Trojanovice/Bystré
26:1
branky: 5x Pietras, 5x Baron, 4x Třuslo, 3x Adamčík, 3x Friedel, 3x Šrámek, 3x Němec.
Mošnov/ Skotnice- Jistebník
branky: 3x Třuslo, 2x Pietras, 1x Šrámek.

6:6

Jistebník- Mořkov
16:0
4x Třuslo, 3x Pietras, 3x Šrámek, 3x Friedel, 2x Němec, 1x Baron.
Jistebnik- Suchdol
12:3
4x Třuslo, 3x Pietras, 2x Šrámek, 2x Friedel, 1x Adamčík.

Sport

Trojanovice/Bystré-Jistebník
3:27
8x Baron, 7x Šrámek, 7x Pietras, 3x Třuslo, 1x Němec, 1x Friedel.
Bartošovice - Jistebník
2x Šrámek, 2x Baron, 1x Pietras, 1x Třuslo, 1x Friedel .
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6:7,

27

Muži

I naši muži, kteří hrají 1. A třídu, nám
na jaře ukázali, že fotbal hrát umí a
po sérii několika vítězných utkání
se od sestupových pozic posunuli
výše v tabulce a zachránili se. Jarní
část odehráli s větším nasazením a
chutí, což dokládají výsledky utkání.
Rád bych shrnul zbytek jarní sezóny.
Od nešťastného domácího zápasu
s posledním týmem soutěže z Dobré se hodně událo a změnilo.

Fotbalisté z Dobré byli týmem, který byl poslední a šlapal našemu
týmu na paty. Byla nutnost jej porazit a zajistit si tak udržení v soutěži.
Avšak nestalo se tak a doma jsme
tentokrát dobře hrajícímu týmu
Dobré podlehli.
Následovala však šňůra velice dobře a kvalitně odehraných zápasů,
kdy jsme nasbírali dostatek bodů,
ode dna tabulky jsme se odlepili a
v soutěži se tak přece jen udrželi.

Sport

Poslední zápas:
Libhošť – Jistebník

Jedinou kaňkou a celkovou kuriozitou se stal domácí duel - Jistebník
- Dobratice, kdy naši muži po poločase vedli 3:0. Druhý poločas však
ukázal, jak dokáže být fotbal nevyzpytatelný a zajímavý. Během 1 minuty a 49 sekund jsme dostali hned
3 branky a stav byl tak najednou
vyrovnaný 3:3 - a to podotýkám, že
nám ty góly dal jediný střelec Dobratic. Zápas nakonec skončil smírně 4:4.

Přehled výsledků jarních utkání mužů:

Duel (a takříkajíc derby) jsme začali velmi pěkně, při samostatném průniku J. Tilschera a úžasně umístěné střele
z 20 m k pravé tyči jsme vedli 0:1. Následovala řada dlouhých průnikových centrů ze strany domácích a jeden
z nich se nám nepodařilo zachytit - Libhošť tak srovnal
na 1:1. Do poločasu opět ukázal své kvality J. Tilscher, kdy
pronikl přes 3 hráče do pokutového území. kde byl faulován. Nařízenou penaltu proměnil M. Moučka - vedli jsme
do poločasu 1:2.
Ve 2. poločase nám ukázal svou kvalitu soupeř, kdy na
nás posílal jeden útok za druhým. To se projevilo na skóre, kdy soupeř po závaru v šestnáctce srovnal na 2:2.
Protože už před tímto zápasem bylo jisté, že je Jistebník
zachráněný, dostali své slovo i náhradníci, kteří poctivě
půl roku trénovali a tento den dostali svou šanci. Jednalo se o brankáře M. Kubíka a následně i P. Jalůvku. Kluci
se své šance zhostili se ctí, avšak po našich zbytečných
chybách jsme nakonec podlehli 4:2. To však nemění nic
na tom, že Jistebník nesestupuje a dále se drží v 1.A třídě.
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Jistebník - Vratimov B

2:2

Řepiště - Jistebník

2:0

Jistebník - Dobrá

1:3

Jistebník - Smilovice

2:1

Jistebník - Baník Albrechtice

1:1

Jistebník - Dobratice

4:4

Staré Město - Jistebník

1:3

Jistebník - Jablunkov

3:2

Stonava - Jistebník

4:2

Lučina - Jistebník

0:2

Libhošť - Jistebník

4:2

Výsledná tabulka soutěže 1.A třídy, sk.B:
1. Řepiště

24

18

4

2

75:29

58

0

0

2. Vratimov B

24

17

2

5

94:38

53

0

0

3. Baník Albrechtice

24

12

7

5

57:34

43

0

0

4. Stonava

24

13

3

8

52:42

42

0

0

5. Dobratice

24

10

6

8

53:49

36

0

0

6. Bystřice

24

10

2

12

51:48

32

0

0

7. Libhošť

24

9

5

10

49:60

32

0

0

8. Staré Město

24

8

6

10

39:57

30

0

0

9. Lučina

24

8

5

11

44:52

29

0

0

10. Smilovice

24

9

2

13

40:59

29

0

0

11. Jablunkov

24

7

5

12

36:50

26

0

0

12. Jistebník

24

7

4

13

44:70

25

0

0

13. Dobrá

24

2

1

21

25:71

7

0

0

Vytvořil: Bc. Veselý Ondřej, člen výkonného výboru TJ ISMM Jistebník

TENISOVÝ DEN SNOWTEAMU JISTEBNÍK

10. června 2022, se konal 1. ročník
tenisového dne našeho sportovního spolku. Účelem této akce bylo
ukázat rodičům, jak probíhají naše
tréninky a co se již jejich malí sportovci naučili.
Akce se zúčastnilo 15 dětí a spousta rodičů. Někteří rodiče (ti odvážní)
si také vyzkoušeli různé hry se svými dětmi. Na závěr došlo také k odměňování.
Za poháry bych chtěl poděkovat
panu Martinu Axmanovi, který nám
je na tuto akci věnoval.
Také bych chtěl poděkovat obci
Jistebník, jelikož občerstvení pro
děti bylo pokryto z části dotace,
kterou náš spolek od obce letos
získal.
Sportu zdar předseda spolku
Martin Krutil

Sport

Trenérská čtveřice děkuje všem rodičům, prarodičům a kamarádům, že vypomáhali při venkovních utkáních, co se
týče dopravy a dále za úžasnou diváckou kulisu při domácích zápasech.
Trenéři: Pietras Lukáš, Ing. Vitoch Jiří, Krayzel Petr, Rašek Jaromír
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M. Studio – masáže
Nabízí své služby na OÚ v Jistebníku.
Těšit se můžete na tyto druhy masáží: klasické a rekondiční masáže,
havajské masáže, masáž lávovými kameny, čínská masáž nohou An-mo,
lymfatická masáž, těhotenská masáž, bambusová masáž a baňkování.
Také na přístrojové masáže, lymfodrenáž (kalhoty), podtlaková masáž,
RF- masáž a PDT- lampa pro hojení pooperačních jizev, oparů, lupénky atd.

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
•
•
•

Marie Sroková, mob. 604500254

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

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
J. A. KOMENSKÉHO STUDÉNKA

NAUČ SE TAKY HRÁT
NA HUDEBNÍ NÁSTROJ!

IZOLATÉRSTVÍ

Rodiče
miminek, kteří se
zúčastnili výstavy
Galerijní ulice
„DOBRÝ ROČNÍK“,
si můžou odkoupit
velkoformátové
fotograﬁe...
do 15. 7. 2022

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

ZUŠ STUDÉNKA, PRACOVIŠTĚ JISTEBNÍK
BUDOVA ZŠ JISTEBNÍK
www.zus-studenka.cz +420 737 974 630
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Po tomto datu - tato možnost
už nebude, pište na

galerijniulice@email.cz
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Vážení občané
Investiční a neinvestiční akce roku 2019-2022
Vítání občánků a setkání s jubilanty
Obecní slavnost 2022
Na kole bezpečně
ZŠ TGM JISTEBNÍK
Den Země na druhém stupni
Zápis do první třídy
Sportování máme rádi
Ozdravný pobyt 2022 Bílá
Ozdravný pobyt Zlaté Hory - Maya
Branný den na Galerijním rybníku
MŠ JISTEBNÍK
Jaro u Soviček
Červen plný zážitků

1
2
3
4
7
8
10
12
13
14
15

16
17

SPOLKOVÁ ČINNOST
VIII. Mezinárodní malířské sympozium
Léto v Galerii u foťáka
Staškov
Orchestr vystupoval doma a v Příboře
Promarněná šance
Ubytování

18
19
20
22
23

K N I H A ,

K výrobě našich uzenin
Čerstvé maso lze u nás
také zakoupit.
INZERCE
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
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SOBOTA 08:00 – 12:00

N E V Y Š L A

r e t r o s p e k t i v n í
v ý s t a v a f o t o g r a f i í
1 9 7 2 - 2 0 2 2

KULTURA
17. ročník FPFL
SPORT
Pozvánka na Tour de aleje Poodřím
24
TJ ISSM Jistebník - oddíl kopané
26
Tenisový
den
SNOWTEAMU
Jistebník
používáme pouze maso z českých chovů. 29

J A N L I P I N A
K T E R Á N I K D Y

4 .

8 .

2 0 2 2 - 1 0 .

1 0 .

2 0 2 2

Výstava proběhne v prostorách Galerie u foťáka a Galerijní ulice
Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 82 Jistebník
galerijniulice.cz

Jistebník se baví
9. 7. 2022
1. 7. 2022
4. 8. 2022

Turnaj v minikopané „O pohár starostky obce“
Výstava “Léto v Galerii u foťáka”
Výstava “Kniha, která nikdy nevyšla” (Galerie u foťáka)

10. 9. 2022
25. 11. 2022

Moravskoslezská liga v požárním útoku dospělých (11:00)
Mikulášská diskotéka TJ ISMM Jistebník

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

Sledujte aktuálně na

www.jistebnik.cz
Vydává OÚ Jistebník pro potřeby občanů,
adresa: Jistebník č.p. 149, 742 82 Jistebník, tel: +420 556 418 066, IČO: 00298018.
Evidován Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem E 10242,
periodický tisk územního samosprávného celku.
Periodicita 6x ročně, náklad 700 ks.
neprodejné
Za věcný obsah příspěvků zodpovídají autoři.
Grafická úprava Mgr. A. Lipinová
Korektury: Ing. E. Prudilová
Foto: archív OÚ Jistebník, J. Lipina, J. Kašinský
Inzerci a příspěvky přijímáme na e-mailu

hurnikova@jistebnik.cz
Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
září /říjen 2022 je 19. srpna 2022
Tiskservis Ostrava

