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INFORMACE STAROSTKY OBCE
Ohlédnutí
Již za pár dnů proběhnou volby do obecního zastupitelstva.
Již za pár dnů ukončím činnost zastupitele, který měl na starost
kulturu v naší obci během minulých čtyř let.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům kulturní komise, všem
spolkům, sportovcům, hasičům za jejich činnost. Spousta aktivit
jak sportovních, školních, kulturních se odehrávalo nejen na hřišti
TJ ISSM Jistebník, v KD, ale i na Galerijním rybníku – za což patří
velký dík manželům Lövyovým.
V nelehké době, kdy život po celé dva roky ovlivňovala covidová
pandemie, se podařilo dát Obecní slavnosti novou podobu.
I rozsvícení vánočního stromu tím, že se přeneslo na náves,
dostalo nové kouzlo. V samotném KD proběhly úpravy, včetně
náročné rekonstrukce vinárny. O všech těchto změnách jste
byli informováni prostřednictvím obecního zpravodaje, který
před čtyřmi léty získal nový vzhled a byl vyhodnocen jako druhý
nejlepší zpravodaj v Česku. O tom jaká bude jeho podoba
obsahová i vizuální záleží také na vás.
Zastupitel a předseda kulturní komise Jan Lipina

Vážení občané,
je za námi čas dovolených a prázdnin.
1. září 2022 začíná nový školní rok 2022/2023.
Mateřskou školu bude navštěvovat 64 dětí a v základní škole bude
celkem 164 žáků z toho 25 prvňáčků.
Slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku proběhlo v přísálí
kulturního domu.
Všem pedagogům, zaměstnancům školy a školky přeji pevné zdraví
a jen radost z práce s dětmi.
Školákům a studentům spoustu nových informací a zážitků.
Mgr. Š. Storzerová, starostka obce

VYJÁDŘENÍ VEDENÍ OBCE K ČLÁNKU PROMARNĚNÁ ŠANCE
Vedení obce považuje za nutné vyjádřit se k odkazovanému článku z posledního vydání obecního zpravodaje, kde je
kritizováno pro neposkytnutí bytu v budově základní školy ukrajinským uprchlíkům.
Předně je nutné uvést. že vedení obce se od počátku snaží občany spojovat, nikoliv rozdělovat. Proto politika neměla
a nemá mít ve zpravodaji své místo. Zpravodaj má za cíl informovat občany o tom, co se v obci děje. Nemá být názorovým bitevním polem ani blogem nikoho.
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V daném případě byl ve zpravodaji vydán článek, který neobjektivním a nevyváženým způsobem kritizuje vedení obce, aniž by byla zkoumána či prověřena motivace jednotlivých zastupitelů k přijetí předmětného rozhodnutí
(pro pořádek - z 10 členného zastupitelstva byli toliko 2 zastupitelé pro poskytnutí bytu uprchlíkům). Článek odkazuje
na obecní malicherný zájem, aniž by jej nějakým způsobem konkretizoval.
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Zastupitelé rozhodli o neposkytnutí bytu z řady důvodů. Každý z nich měl pro přijetí rozhodnutí odlišnou motivaci,
v zásadě se však opakovaly tyto důvody:
- Byt nebyl ve stavu, který by umožňoval kohokoliv ubytovat. Aby to možné bylo, musela by obec
vynaložit náklady ve výši statisíců korun.
- Reálná obava, že o ubytování nebude ze strany uprchlíků zájem. Byli jsme ve spojení s řadou
občanů, kteří byli zaregistrováni v příslušných systémech a byli připraveni ubytování poskytnout.
Ze strany uprchlíků však o ně nebyl projeven zájem.
- V bytě již byly provedeny sondy podlah a stropů, které z důvodu nedostatečné nosnosti budou
muset projít celkovou rekonstrukcí. Z důvodu zcela nedostatečné kapacity školní družiny zde
bude v brzké době vybudováno její nové oddělení.
- Doporučení ze strany krizového štábu nezřizovat další ubytovací kapacity za situace, kdy ani
v nedalekém Bílovci nedošlo pro nezájem k naplnění stavu ubytovaných.
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Vedení obce má za to, že nadepsané důvody jsou pro dané rozhodnutí relevantní a že šlo o rozhodnutí správné,
učiněné v zájmu občanů a obce. Investovat statisíce do bytu, který bude zanedlouho kompletně in
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kapacity kdokoliv využil, jistě není v souladu s péčí řádného hospodáře, k jejímuž
v výkonu jsou zastupitelé povinni.
Vedení obce odmítá, aby byly dále ve zpravodaji publikovány články na politická témata. Debata nad
nimi občany ne,-Kč.
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stavitelů obce, tak může učinit jakýmkoliv jiným způsobem.
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Mnohé z nás čekají s ohledem na současnou situace těžké časy a je třeba, abychom
cnímpřiúsobě,
na obedrželi
rozdělovali.
Mgr. Šárka Storzerová, starostka obce
Mgr. Pavel Storzer, místostarosta obce
Ing. Jakub Bruzek, člen zastupitelstva obce
Reakce na daný článek je zveřejněna v rámci práva na odpověď
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NEMOHU MLČET!
Po přečtení článku „Promarněná šance“, jak nazval svůj
dlouhý příspěvek Mgr. V. Němec
ve zpravodaji červenec/srpen
2022, jsem se rozhodl, že musím
zareagovat. Kdybych věděl, že při
odsunu Němců došlo k šikaně, či
ještě k něčemu horšímu českými
spoluobčany věřte, že bych měl
vážný problém přijmout kandidaturu na starostu a dvacet let pro tuto
obec a pro tyto lidi sloužit. Jestliže
pan magistr ví něco, co nazývá pohnutou minulostí, pošramocenou
duší a vnitřním smířením co svádí
na občany Jistebníku – nemá pravdu. Převážná většina občanů obce
zde přišla až po odsunu. Že tomu
bylo jinde možná jinak, za to Jistebník a jeho občané nemohou. Odsun
Němců v roce 1945 nebyl výmysl
Jistebničanů. Bylo to rozhodnutí
státu, jako následek jejich sympatií
s Hitlerem a jeho tažením.
Mohu Vás pane magistře
ubezpečit, že žijící odsunutí a jejich
potomci se za mého starostování každoročně společně vraceli a navštěvovali svoji rodnou obec.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Vždy se účastnili mší v kostele
sv. Petra a Pavla a jejich finanční
dary pomáhaly k opravám kostela. Pokaždé jsem se s nimi sešel
a vždy ve velmi přátelském duchu. Při jedné návštěvě mi věnovali
kroniku Jistebníku vedenou až do
odsunu a psanou v němčině. Sami
mě upozornili nato, že asi třetina
kroniky jsou perfektní a přesná data
o naší obci, ale téměř dvě třetiny
jsou psány v duchu nacionálního
smýšlení autorů a za to se mi omluvili. Tuto kroniku jsem si samozřejmě nenechal a věnoval jsem jí naší
obci. Z této kroniky jsme se m.j.
dozvěděli detaily o Knoppově kříži
či torzu, který byl dán do téměř původního stavu a snad to tak i zůstane. Ale tento kříž s odsunem Němců
nemá samozřejmě nic společného.
Je to smírčí kříž, který se týká úplně
jiné doby.
Tolik k Vašemu nesrozumitelnému příspěvku. Prosím, abyste
příště nepoužíval mého jména. Mám
za to, že jsem po dvaceti letech
ukončil práci pro obec a jsem právem na zaslouženém odpočinku.

PS.
Zajímalo by mne, kolika
Ukrajinským běžencům jste nabídl bydlení ve svém funkčním
domě, než abyste je ubytoval
v naprosto nefunkčním a poškozeném bytě ve škole. Mohl jste to
vědět, ale to byste musel přijít na
jednání zastupitelstva. Také píšete, že finanční dar je alibismus, ale
v druhé větě si toho velmi vážíte?
Nelze smíchat všechno dohromady. Každá událost má svoji historii
a tak se k tomu musíme stavět. Ať si
každý zamete před svým prahem.
A na závěr chci upozornit, že zpravodaj obce má sloužit pro informovanost občanů a ne že občan bude
za obecní peníze psát elaboráty
a v nich rozvíjet svá tvrzení a urážet
spoluobčany.

do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Emeritní starosta Josef Voral

Reakce na daný článek je zveřejněna v rámci práva na odpověď

VŠEM JUBILANTŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
V měsíci září a říjnu se dožívají životních jubileí
naši spoluobčané, paní a pánové:
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Mária Holicová
Emílie Tomášková
Arnošt Höpp
Marie Krajníková
Vlasta Krayzlová
Danuše Krupová
Jiří Havlík
Iva Knapová

89 let
88 let
80 let
75 let
75 let
75 let
60 let
60 let

Obec informuje

91 let
90 let
85 let
80 let
75 let
70 let
60 let
60 let

Obec informuje

Dobroslava Šelongová
Hostislav Havlík
Jiří Bruzek
Marta Slaninková
Marie Vijačková
Jiří Gelnar
Jiřina Rašková
Jiří Baštinec
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PRO PŘIJATELNÝ ŽIVOT KOLEM DÁLNIC V MSK

Spolek pro přijatelný život kolem
dálnic v MSK založily obce Olbramice, Hladké Životice a město Klimkovice 9. prosince 2020,
předsedou spolku byl zvolen starosta města Klimkovice pan Jaroslav Varga. Spolek se dále rozrostl
o obce Vřesina, Jistebník a Vražné
a v zastoupení starostů jednotlivých
obcí se uskutečnilo několik členských schůzí a tři pracovní jednání.

Obec informuje

Cíle sdružení obcí jsou ochrana přírody a krajiny kolem dálnic a silnic
pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji, minimalizace negativních vlivů silničního provozu
na životní prostředí, monitorování
provozu měřeními hluku, emisí a vibrací a informování občanů o jejich
výsledcích, účast na projednání
hlukových studií, důsledná kontrola realizace dohodnutých opatření,
sledování sekundárních vlivů provozu staveb v průmyslových zónách
a také aktivní účast na jednáních při
územních, popřípadě stavebních řízeních významných staveb na trase
dálnic a silnic pro motorová vozidla.
Proto na první pracovní jednání
Spolku byli logicky pozváni zástupci ŘSD. Předmětem jednání byl hluk
z dálnic a rychlostních silnic i mostů,
který obtěžuje obyvatele přilehlých
obcí. ŘSD představilo opatření připravovaná k dodatečnému odhlučnění dálnice D1 v problematickém
úseku od 342. (exit Bravantice)
do 354. (exit Rudná) kilometru. Navržená opatření vycházející z odborné studie zpracované v roce 2019
a následně schválené Centrální
komisí Ministerstva dopravy. Je nezbytné monitorovat plnění podmínek časově omezeného provozu,
o kterých rozhodla KHS Moravskoslezského kraje v Ostravě. Bohužel první termín realizace opatření
ke snížení hladiny hluku byl na základě žádosti ŘSD ČR prodloužen
do 31. prosince 2025, zahájení realizace navržených opatření očeká-

váme až v roce 2024. Zároveň je
nutné sledovat technologický vývoj
protihlukových opatření, které by se
mohly uplatnit také v našich obcích.
Druhé pracovní jednání navazovalo na rozšíření oblasti zájmu Spolku
o problematiku výstavby vysokorychlostní tratě v MSK z důvodu
obdobných problémů jako kolem
dálnic a rychlostních silnic a také
vzhledem k tomu, že trať je ve fázi
projektové přípravy a její trasa
v MSK není definitivně zakotvena
a prochází katastrálním územím obcí
Spolku. Obavy obcí, na jejichž území trasa VRT povede, jsou velké. Jak
pro období výstavby tak hlavně z následného provozu. Spolek tak pozval
na druhé pracovní jednání zástupce
Správy železnic s. o. Prezentace
zástupců SŽ byla velmi přínosná
a osvětlila řadu problematických bodů a hlavně nastartovala konstruktivní dialog, který přinesl konkrétní změnu trasy VRT

šim spoluobčanům nejen vhodně
zaměřené cíle Spolku, ale také dokumentují prosazování jednotlivých
opatření ke snížení negativních vlivů
z provozu či stavby. Proto se staly obce součástí Spolku, aby byly
silným partnerem a dokázaly společně prosadit zájmy občanů pro
přijatelný život v daných oblastech.
Třetí pracovní jednání Spolku se
uskutečnilo 11. dubna 2022 v prostorách Sanatorií Klimkovice za účasti
sedmi poslanců a senátorů z našeho kraje, kteří se danou problematikou v Parlamentu zabývají. Obce
sdružené ve Spolku se na ně obrátily
s konkrétními požadavky, jak zajistit zkvalitnění života obyvatel měst
a obcí, jejichž obydlí se nachází blízko
frekventovaných dopravních staveb.
Na základě dosavadních zkušeností Spolek pro přijatelný život kolem
dálnic v MSK žádal poslance a senátory o úpravu Zákona 258/2000
Sb. o ochraně veřejného zdraví

D1 v případě překračování hlukových limitů v blízkosti naší osady
Václavovice, kdy si město Klimkovice muselo vyžadovat informace
o rozhodnutích až následně žádostmi dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Dalším
tématem
pracovního
jednání byla systémová podpora řešení ke snížení negativních vlivů z provozu již realizovaných dálnic a rychlostních
silnic pomocí izolační zeleně. Spolek navrhl vytvořit dotační titul na
ministerstvu dopravy pro realizaci
potřebnýchopatření.Unovýchsilničních
a železničních staveb Spolek očekává legislativní úpravu, která zajis-

tí, že výsadba izolační zeleně bude
na pozemcích obce už součástí dokumentace pro územní rozhodnutí
a dokumentace pro stavební povolení.
Aktivní a věcná diskuse všech zúčastněných svědčila o dobře zvolených tématech a přinesla také
konkrétní návrhy dalších kroků řešení. O pracovním jednání s poslanci
a senátory z našeho kraje jsem informoval také zasedání Svazu měst
a obcí. Obě témata byla kladně přijata a posouzena při jednání Dopravní
komise SMO, kde jsme měli možnost vystoupit, obhájit návrhy a zodpovědět na další dotazy přítomných
členů komise. Podpůrné stanovisko

komise bude zcela jistě pomocí při
projednávání obou návrhů ve výborech poslanecké sněmovny. Dosavadní průběh postupu legislativního řešení obou návrhů nám však
ukazuje náročnou a dlouhou cestu
k požadovaným změnám, které
jsou výsledkem práce a zkušeností
jednotlivých obcí Spolku. Zároveň
nám potvrzuje správnost rozhodnutí založit Spolek pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK a pečlivě i trpělivě pracovat na daných úkolech.
Jaroslav Varga,
předseda Spolku pro přijatelný život
kolem dálnic v MSK

VRT – MORAVSKÁ BRÁNA II
Dne 4. 7. 2022 proběhlo v přísálí kulturního domu setkání s projektanty firmy Moravia Consult Olomouc, se zástupci
Správy železnic a zástupci obce Jistebník.
Důvod jednání v návaznosti na předchozí jednání dne 17.2. 2022 inicioval zpracovatel projektové dokumentace další
schůzku s následujícím programem:
- informace o dosavadním postupu projektových prací
- odsouhlasení zpracované varianty směrového řešení souběhu tratí dle požadavku obce
- diskuze k možnostem řešení mimoúrovňových křížení jako náhrada za zrušené železniční přejezdy
- informace o dalším postupu projektových prací.
Informace o dosavadním postupu
Projektové práce nepostupují takovým tempem. Klíčovou informací,
která projektantům chybí po další
rozvedení řešení v lokalitě Studénka-Jistebník-Polanka-Svinov jsou
přesné výškové hodnoty Q100 sta-

projektových prací
novených záplavových území řeky
Odry a jejich levostranných přítoků
křížící současnou trať. Tyto hodnoty budou odvozeny od závazných
podkladů předaných společností
Povodí Odry, podklady budou pro-

jektantem zpracovány a společností Povodí Odry verifikovány.
Od hodnoty Q100 bude navržena
dle předepsaných rezerv niveleta
kolejí obou tratí.

Odsouhlasení zpracované varianty směrového řešení
- k přesmyku tratí dojde přímo nad vodotečí Bílovka
na katastru obce Jistebník, která
bude při zářijovém jednání dále
optimalizována. Stále však není
zpracována hluková studie vysokorychlostní tratě, na kterou Spolek
při jednáních se zástupci Správy
železnic s. o. neustále upozorňuje.
Uvedené příklady jak ze silničního
prostředí tak i železnice ukazují na-
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v par. 94 odst. 2 v návaznosti na
par. 31 odst. 1 tak, aby účastníkem
řízení o časově omezeném provozu
byly vedle žadatele uvedeny také
obce, jejichž katastrálního území
se žádost dotýká. Konkrétně předseda Spolku Jaroslav Varga uvedl
jednání Krajské hygienické stanice
MSK v Ostravě k požadavku ŘSD
ČR o časově omezeném provozu

- řešení je vhodné z hlediska výškového vedení VRT – trať vyjede ze zářezu u Studénky,
dostane se na násep, a k místu křížení nemusí tolik stoupat
- k přesmyku tratí dojde pomocí ojedinělé vícepatrové mostní konstrukce – most bude mít 3 úrovně
- vysoká stavba železničního mostu je v této variantě situována daleko od zástavby.
Projektant doplnil, že součástí tohoto řešení bude na konvenční trati zcela nová železniční
stanice Jistebník, jejíž součástí bude ostrovní nástupiště s bezbariérovým přístupem novým
podchodem pro cestující, vyústění podchodu na straně obce bude přibližně ve stejné poloze jako dnes.
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Obec informuje

DOSAVADNÍ ČINNOST SPOLKU

Rušení žel. přejezdů a mimoúrovňové křížení
Projektant popsal dosavadní situaci,
v oblasti k. ú. Jistebník, popř. těsně
za hranicemi katastru jsou na délce
3, 3 km celkem 4 úrovňová křížení
se stávající dvoukolejnou tratí. Železniční přejezdy musí být zrušeny. Nová souběžná trať VRT bude
oplocená, křížení musí být navržena

jako mimoúrovňová. Mimoúrovňová
křížení jsou inženýrské konstrukce náročné na investiční náklady,
na údržbu a zatěžující krajinu. Bylo
konstatováno, že nová trať nemá působit komplikace a přetrhat vazby
v území. Žel. přejezdy jsou poměrně
blízko u sebe. V takových případech

je třeba zvážit, zda-li je nutné všechny nahradit mimoúrovňovým křížením, nebo je dostačující komunikace
souběžná s tratí. Další diskuze byla
vedena nad způsobem mimoúrovňového křížení – nadjezd (nadchod,
lávka) nebo podjezd (podchod).

PODÉLNÝ ŘEZ 1:250
RÁMY PŮDORYSNĚ MIMO KONVENČNÍ TRAŤ
RÁMOVÁ PŘÍČEL
PRO ULOŽENÍ NK VRT

VRT

NIVELETA 246,00

25,00

25,00

17,00

17,00

17,00

17,00

Brno hl.n.

17,00

25,00

87,00
15,00
2

alternativně rozpětí 50m, prosté pole s dilatacemi

25,00

25,00

25,00

RÁMY PŮDORYSNĚ MIMO KONVENČNÍ TRAŤ

2
Bmz

ZDE UŽ MŮŽEME SVĚTLOSTI ZVOLIT LIBOVOLNĚ

Přerov

KONVENČNÍ TRAŤ

TK 234,00

Brno hl.n.

Přerov

227,00

228,13

228,34

5,00

232,00
228,95

inundace + val
var.2podjezd polní cesty

15,00

KNP-dle jednání
228,45

15,00

5,00

227,80

podjezd polní cesty

230,00

2,00

2,00
5,00

9,00

226,09

VT Bílovka
IDTV 10100243,
správce Povodí Odry

15,00

228,67

229,50

229,45

232,00
228,98

227,80

227,00

migrační koridor

migrační koridor

cována, je potřeba zjistit, jaký bude
o kompostéry zájem. Anketa k tomuto účelu použitelná se nachází
v závěru dokumentu. Všichni zájemci o kompostér musí včas odpovědět na otázky, vyplněný dotazník
doručit na úřad obce osobně.
Co je kompostování?
Jedná se o přírodní proces, při němž
dochází k proměně biologických
odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na huminové
látky. Zralý kompost je 100% přírodní hnojivo použitelné např. ke zvýšení úrodnosti půdy na zahradě.
Kompostér - ideální pomocník při

kompostování.
V kompostéru je možno již během
první sezóny získat kvalitní kompost,
protože významně urychluje proměnu bioodpadu, který v něm nepáchne. Kompostér působí zároveň velmi
esteticky.
Suroviny vhodné
do kompostu
Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny,
kuchyňský odpad (káva, skořápky,
slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina
z květin, trus a podestýlka drobných

zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový
papír, karton, kůra stromů, hadry
z přírodních tkanin.
Suroviny nevhodné
do kompostu
Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny,
olej a odpady nerostlinného původu.
Dotazník vyplňte a křížkem zaškrtněte správnou odpověď.

VT staré rameno Bílovky
IDTV 10212392, správce AOPK ČR

SBĚRNÉ MÍSTO
Informace o dalším postupu projektových prací
Zpracovatel projektové dokumentace společně se zástupcem investora (Správa železnic, státní organizace) předpokládá, že v 09/2022 bude mít projektový tým a tým investora nové podklady pro jednání. Dle okolností se uskuteční další
schůzka nebo prezentace záměru veřejnosti na jednání zastupitelstva obce. Aktuálním cílem je zohlednění základních
podnětů a rozpracování dokumentace do podoby srozumitelné pro všechny dotčené subjekty, vlastníky a veřejnost.
(podklady byly čerpány ze záznamu z jednání se zástupci samosprávy obce Jistebník)
Mgr. Š. Storzerová

Vážení občané,
po kolaudaci bude otevřeno sběrné místo v naši obci. Sběrné místo bude otevřeno dva dny v týdnu a bude určeno pouze
pro občany naší obce. Ve sběrném místě budou také dva kontejnery na bio odpad, kde budete moci odložit posekanou
trávu, rovněž větve z keřů a stromů. Nebudeme přijímat kořeny od stromů.
Ve sběrném místě bude možnost odevzdat stavební suť, nábytek, elektro odpad, bio odpad, pneumatiky, sklo, papír,
plasty, nebezpečný odpad a předměty, které mohou posloužit ještě jiným občanům prostřednictvím systému reuse.
Podle zájmu občanů bude sběrné místo doplněno o kontejnery na další komodity.
Prostřednictvím obecního rozhlasu budete informováni o otevření sběrného místa.
Mgr. Š. Storzerová

DOTACE NA ZÍSKÁNÍ KOMPOSTÉRŮ A ŠTĚPKOVAČŮ

Obec informuje

ZÍSKEJTE DOMÁCÍ KOMPOSTÉR ZDARMA!
Na základě potřeby implementace kvalitního systému manipulace
s komunálním odpadem zaručujícím obci ekonomickou únosnost likvidace odpadu a rovněž umožnění
jeho dalšího využití ve prospěch přírody i občanů samotných bude rozhodnuto o podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu Kompostéry,
která bude podána v rámci výzvy
Operačního programu životní prostředí.
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zapůjčení
plastových kompostérů zdarma do
domácností.

Účel projektu
Účelem je především ochrana životního prostředí v obci spočívající
v podpoře ekologických a především ekonomicky výhodných řešení. Tato řešení se zakládají na
separaci biologického odpadu v rodinných domech (viz legislativní povinnost separovat biologický odpad
z roku 2015) a tím snížení nákladů
na sběr a svoz komunálního odpadu
na skládku, jelikož až 60 % komunálního odpadu z domácností tvoří
biologicky rozložitelný kompostovatelný odpad. Kompostováním se
zásadně sníží množství biologicky
rozložitelných složek odpadu uklá-
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daného do popelnic či na skládky.
Uživatel kompostéru tak za minimální cenu a práci získá kvalitní přírodní
hnojivo.
Jak to proběhne?
Žadatelem a zároveň i majitelem
kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany smlouvy
o výpůjčce zdarma na dobu 5 let.
Po uplynutí výpůjční doby přejdou
kompostéry zdarma do vlastnictví
domácností. Ke každému kompostéru bude přiložena brožura s návodem k použití.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpra-

- objemné odpady z domácností
- použité elektrospotřebiče
- plast, kovy, papír
- dřevo: starý nábytek
(rozebraný, dřevotříska)
- nebezpečné odpady
z domácnosti
(barvy, ředidla, baterie)
pneumatiky - osobní automobil

okenní křídlo 40 Kč
rám (oken i dveří) 20 Kč
dveře 60 Kč
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Reuse centrum - občané
mohou odevzdat plně
funkční věci.
Může se jednat o nábytek,
sportovní potřeby, jízdní
kola a další věci z domácnosti.

Obec informuje

Vážení občané,
v závěru letošního roku bude Státním fondem životního prostředí vypsána dotace na získání kompostérů a štěpkovačů.
Obracím se proto na Vás, abyste vyplnili dotazník a odevzdali jej na obecním úřadě, v případě zájmu. Kompostéry budou
určeny jen pro občany, kteří je nezískali v roce 2021 o štěpkovače mohou požádat i občané, kteří o ně nežádali v rámci
první dotace v roce 2021. Mgr. Š. Storzerová.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Honebního společenstva Jistebník

Honební společenstvo Jistebník, IČ: 47863111 se sídlem Jistebník 489, 742 82
Termín konání:
Hodina zahájení:
Místo konání:

Projednávané záležitosti
I.
Organizační
1) zahájení a zpráva o účasti na valné hromadě
2) volba sčitatele hlasů
3) volba zapisovatele
4) volba ověřovatele zápisu valné hromady
5) volba volební a návrhové komise
II.
Program valné hromady
1) schválení programu valné hromady dle poznámek
2) zpráva honebního starosty, zpráva o finančním hospodaření honebního společenstva
3) volba (honebního starosty, honebního místostarosty a 1x člena honebního výboru)
s počátkem funkčního období od 21.4. 2023 v délce trvání 10 let
4) projednání a rozhodnutí o způsobu využití honitby na dobu 10 let počínaje 10.4. 2023
5) diskuse a přijímání názorů o použití čistého výtěžku na roky 2013 až 2023
6) diskuse
7) usnesení a závěr

primární zdroje. Můžeme si to vysvětlit například na fleecové mikině. K výrobě fleecové mikiny bude
z primárních zdrojů zapotřebí ropa,
kterou je ekologicky, energeticky
i finančně náročné získat. V dnešní době ale umíme mikinu vytvořit i
z recyklovaných druhotných surovin
– z PET lahví. Jednu mikinu tak vyrobíme už z 25 plastových lahví. Recyklovat můžeme papír, sklo, plasty,
kovy. Z bioodpadu (neživočišného
původu), který vzniká v našich kuchyních, vytříděného do správné
popelnice může vzniknout hnojivo
nebo základ pro dobrou zeminu.
Pokud budete třídit, ušetříte prostor
ve vlastních popelnicích, za které
platíte, a také místo na skládkách.
V loňském roce vyšel v platnost
“Zákon o odpadech”, který říká, že
v roce 2030 dojde ke zvýšení skladovacího poplatku nevytřízeného
odpadu ze současných 900 Kč
na 1850 Kč, zároveň s tím ale dojde
ke snížení množství skládkovaného komunálního odpadu z 190 kg
na 120 kg na osobu na rok. Pokud
začnete třídit již nyní, vyvarujete se
skokového zdražení poplatků a po-
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platek za odpady bude udržitelný.
Třídit se tedy vyplatí hned z několika
důvodů: šetříme naše finance, přírodní zdroje, životní prostředí i energie.
A nezapomeňme na to, že nejlepší
odpad je ten, který vůbec nevznikne. Zkuste proto přemýšlet, jak odpadům předcházet. Banány jsou
ve slupce, a tak je není nutné dávat
do mikrotenového sáčku. Rohlíky
můžete vložit do vlastního plátěného pytlíku. Mycí prostředek je možné
koupit v baleních, která se doplňují do
originálních plastových obalů, apod.
Zdroje:
h t t p s : // w w w . s a m o s e b o u .
cz/2022/02/15/zajimavosti-o-trideni-a-netrideni-odpadu-v-cesku-v-infografice/
https://www.jihlava.cz/proc-a-jak-tridit/d-491235
https://www.lidovky.cz/domov/recyklace-25-pet-lahvi-staci-na-fleecovou-mikinu.A071211_000156_ln_
noviny_sko
Rozbor směsného komunálního odpadu obce Jistebník, Obcejinak.cz

Poznámka k bodu 4 programu:
Je navrhováno rozhodnout o pronájmu honitby na dobu 10 let počínaje dnem 10.4. 2023 s tím, že nájemce honitby
bude Myslivecké sdružení Jistebník z.s., IČ: 48808342 se sídlem Jistebník 50, 742 82
za nájemné ve výši 15 Kč/ ha/ rok
V Jistebníku dne 15. 8. 2022

za honební společenstvo Jaromír Sládeček, honební starosta

Poučení
Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni členové nebo jejich zástupci, kteří mají alespoň polovinu
všech hlasů. Nesejde-li se potřebný počet hlasů, uskuteční se náhradní jednání valné hromady po uplynutí jedné
hodiny na témže místě se stejným programem. V tomto případě se valná hromada usnáší za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů nebo jejich zástupců.

MAS REGIONU POODŘÍ, Z.S. HLEDÁ PARTNERY
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
MAS Regionu Poodří, z.s. hledá partnery pro spolupráci k aktuálně připravovanému novému Akčnímu
plánu pro OPZ+, který navazuje na koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS
Regionu Poodří, z.s. na období 2021–2027.
V rámci Akčního plánu hledáme na období tří let (2023 – 2025) partnery pro zajištění aktivit projektu
v oblastech: sociální péče – materiální a hygienická pomoc, neformální péče pečujících a zajištění péče
o děti – komunitní venkovské tábory.
Více informací k podmínkám účasti na projektu a přihlášku partnera naleznete na webových stránkách:
https://www.mas.regionpoodri.cz/13-mas/530-vyzva-ke-spolupraci-na-projektu-z-opz
Obracíme se na Vás s požadavkem o zveřejnění dle Vašich možností a také oslovení potenciálních
zájemců ve Vaší působnosti!

Kontaktní osoba: Pavla Bělehrádková, tel.: 723 374 152, email: mas@regionpoodri.cz
Přihlášky zasílejte na email mas@regionpoodri.cz nejpozději do 16. 9. 2022.
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PROČ (DOMA) TŘÍDIT ODPAD?
Patříte mezi 73 % obyvatel České
republiky, kteří svůj odpad již třídí?
Pokud ano, gratulujeme vám! V případě, že jste na otázku odpověděli
spíše negativně, pojďte to napravit. V následujícím textu si povíme,
proč byste měli začít třídit a pokud
již třídíte, proč v tom máte setrvat a třídit možná ještě důsledněji.
Podle statistik v průměru každý
Čech vyprodukuje půl tuny komunálního odpadu ročně. Abychom
byli konkrétnější, rozbor směsného odpadu, který byl v Jistebníku proveden v červnu 2022
ukázal, že 52,62 % odpadu ze zkoumaného vzorku by bylo možné
ještě vytřídit. Jednoduše řečeno,
polovina každé popelnice je zbytečně svážena na jednu hromadu.
Odpad ze směsných popelnic se
dále již netřídí a končí na skládkách nebo ve spalovnách. Zde je
na místě podotknout, že skládkám se za skladování odpadu platí.
Naopak s odpadem, který lidé vytřídí do tzv. barevných popelnic, lze
dále pracovat. Je možné ho přepracovat na druhotné suroviny,
kterými se v dnešní době nahrazují

12.11.2022
9:00 hod., prezentace od 8:30 hod.
myslivna Mysliveckého sdružení Jistebník z.s., č.p.50, 742 82

TERÉNNÍ VETERINÁRNÍ LÉKAŘKA S ORDINACÍ VE STUDÉNCE

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - ČT
PÁ
SO
NE

11:00 - 21:00 HOD
11:00 - 23:00 HOD
11:00 - 23:00 HOD
11:00 - 20:00 HOD
10

+ 420 732 577 074, JISTEBNÍK 528

www.restauracehornidvur.cz

DENNÍ MENU
ROZVOZ DENNÍHO MENU
NAJDETE NÁS NA WWW.DAMEJIDLO.CZ
ČESKÁ/MINUTKOVÁ KUCHYNĚ
MINIPIVOVÁRKY NA ČEPU
BOWLING
OSLAVY, SVATBY, FIREMNÍ VEČÍRKY
CATERING

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
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HISTORICKÉ OKÉNKO - SOCHA BEDŘICHA SMETANY V JISTEBNÍKU
Milí spoluobčané, pro dnešní ohlédnutí v čase jsem vybrala článek z poměrně mladé historie“, a to z kroniky r. 2012.
Zaujal mne tím, že poodhalil příběh jedné památky. Když po prázdninových návratech z různých výletů a dovolených
chodíme na procházky našimi jistebnickými uličkami, ani nevíme nebo si nevšimneme, jaké krásy máme před očima zde
doma a míjíme je mnohdy bez povšimnutí… Přeji všem nám tedy otevřené oči a podzim plný nových objevů
ských muzikantů s nástroji. Zezadu
je datace 1824 – 1924. Zepředu nápis Bedřich Smetana.
Celé dílo bylo poškozeno, proto byl
sochař – restaurátor Jan Rybička
(syn akad. soch. Miroslava Rybičky)
požádán, aby vytvořil jeho repliku.
Stalo se tak v letech 1983 -1984.
Replika vznikla za spolupráce arch.
Špačka u příležitosti Roku české
hudby 1984 osazena před levým
bočním průčelím Divadla Antonína
Dvořáka v Ostravě (Smetanovo náměstí), kde stojí dodnes.
Původní Vávrova socha stojí u domu
č.p. 193, který patří do pozůstalosti
rodiny pana Jana Rybičky.
Kronikářka obce
Miroslava Zdražilová

Kultura

BÝVALÝ RODÁK FRIDRICH HÖPP A JISTEBNÍK
Jméno Höpp bývalo v dávnější minulosti v Jistebníku z těch nejčetnějších. Po druhé světové válce
a následném „odsunu“ se toto jméno v obci vyskytuje méně. Čas od
času však do své rodné obce přijíždí,
ze vzdáleného německého Wiesbadenu, Fridrich Höpp. A to nejen
za nostalgickým vzpomínáním na
své mládí, které prožíval na usedlosti
č.p. 114. V podmínkách zemědělského statku se rodila jeho pracovitost
a houževnatost, kterou záhy uplatnil
v nepředstavitelně těžkých podmínkách, ve kterých se i jeho rodina po
nedobrovolném odchodu ocitla.
Později, při nepravidelných setkáváních s dalšími někdejšími Jistebničany, přijal roli jakéhosi důvěrníka. Když
to politické podmínky v naší zemi
umožnily, navázal kontakty s vedením zdejší samosprávy s cílem být
nápomocen v připomínání historie
obce jejím dnešním obyvatelům.
Fritz, jak ho oslovují přátelé, neza-

hořknul ani ve chvíli, když zjistil, že ze
zdejšího hřbitova zmizely náhrobky
prakticky všech někdejších německých občanů včetně jeho čtyř sourozenců. Naopak, nechal obnovit
ponechané náhrobky někdejších
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kněží před vstupem do zdejšího
kostela a na tomtéž místě, bez nároků na úhradu, zhotovit památník připomínající někdejší zdejší obyvatele.
Těžce nesl, když byl silně poškozen
památný kamenný kříž z roku 1848,

na někdejším pozemku jeho rodičů, ale zejména pak to, že byl zcela
vyvrácen. Přísliby Obce na jeho záchranu se v loňském roce staly skutkem a Fritz Höpp i přes svůj věk (88
let) neprodleně přicestoval, aby projevil svůj vděk. Konkrétně to pak byla
úhrada nákladů spojena s návratem
dvou lip k tomuto kříži. Před nedávnem opět přijel, aby shlédl nově vysázenou alej ovocných stromů, směřující do sousední obce, jež padla
za oběť někdejší kolektivizaci a která
vedla i kolem opraveného kříže. Své
pocity vyjádřil v článku, doplněném
o fotografii nevídané skupiny dobrovolných sazečů z obce Jistebník, v periodiku krajanů z někdejšího Kravařska. Titulek článku zněl
„Zázrak v Jistebníku“.
Když se nedávno dozvěděl velký
jistebnický patriot Höpp o úmyslu
pokročit v sanačních pracích na zdejším kostele, ani chvíli neváhal a zpracoval nutné doporučení k žádosti
o finanční podporu tohoto záměru
ze strany Česko – Německého fondu budoucnosti.

Nelze na závěr nezmínit Fritzovu
radost z toho, že se zdařil projekt
přestavby opuštěného objektu
jistebnické školy na bytový dům.
Zbudování této školy v období před
první světovou válkou se podařilo prosadit tehdejšímu starostovi

Jistebníku, kterým byl jeho děda, Josef Höpp.
Pavel Wessely,
autor článku o F. Höppovi, bývalý
starosta města Nový Jičín, dlouholetý přítel a spolupracovník F. Höppa.

Kultura

Redakce časopisu Poodří projevila
zájem o sochu Bedřicha Smetany
v Jistebníku. Kronikářka obce (pozn.
tč. paní Danuše Lövyová) se proto
snažila vyjít vstříc požadavku časopisu a získané informace uvedla
i v obecní kronice.
V Jistebníku v části „zákostelí“ u č.p.
193 stojí socha Bedřicha Smetany.
Jaká je její historie? Jak se do Jistebníku dostala?
Jde o dílo sochaře Rudolfa Vávry,
který je vytvořil pro Mariánské Hory
v roce 1924 u příležitosti 100. výročí
narození skladatele.
Tři části hořického pískovce tvoří
celek. Na hranolovitém podstavci
je busta skladatele. Střední část je
zdobena vysokým reliéfem dět-
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TJ ISMM JISTEBNÍK - ODDÍL KOPANÉ
Zdravím Vás, přátelé dobrého sportu, a fotbalu zvláště.
Konečně nám začala podzimní fotbalová část. Novinkou u našich mužů je, že byli přeřazeni ze skupiny B do skupiny A,
(1.A třídy, sk. A), čili jsme odešli ze skupiny: Frýdecko- Místecké a Třinecké a dostali se do skupiny: Opavsko-Prajzské.
V prvé řadě jsme jako výkonný výbor TJ ISMMN Jistebník potřebovali vyřešit omlazení kádru. Toto se nám povedlo
a dokázali jsme sehnat mladé, šikovné, talentované a velmi ambiciózní fotbalisty z blízkého okolí.
Zároveň náš tým opustili tito hráči:
Adam Taraba - TJ Petřvald
Jakub Šimko - konec kariéry
Jiří Veselý – zdravotní problémy, konec kariéry
Filip Zima – TJ Sokol Hrabová.
Tímto bych rád výše uvedeným klukům poděkoval za
odvedené výkony a reprezentaci Jistebníku v našem
MS kraji.

Pozvánka na podzimní utkání:

ven a ukázkovou robinsonádou
míč konečky prstů vytáhl na roh.
Po změně stran jsme po rychlém
úniku domácího kapitána inkasovali na 3:0. Jiskřičku naděje na
obrat zápasu pak přidala jistebnická nová podzimní posila – Pavel
Černoch, který snížil na 3:1. Avšak
opět se dostavila zkušenost a rychlost domácího celku, který navýšil
na 4:1. Deset minut před koncem
utkání dostal druhou žlutou kartu

Nesmíme zapomenout na naši mládež, které se vede moc dobře pod vedením zkušených trenérů.
Starší a mladší přípravka U8 a U10
Začátkem srpna jsme začali trénovat na novou sezónu. Scházíme se 2 x týdně (vždy úterý a čtvrtek) od 16:00 hod.
Od podzimu bude hrát mladší přípravka U 8 Okresní soutěž sk. B 4 +1.
Našimi soupeři budou: Libhošť, Sedlnice, Kateřinice, Mošnov/Skotnice a Petřvald.

Rozpis zápasů U 8

ČPP I. A třída mužů sk. A
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota

13. 8. 2022
20. 8. 2022
27. 8. 2022
3. 9. 2022
10. 9. 2022
17. 9. 2022
24. 9. 2022
2. 10. 2022
8. 10. 2022
16. 10. 2022
22. 10. 2022
30. 10. 2022
5. 11. 2022

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
15:00
14:30
14:30
14:00

Ludgeřovice - Jistebník 6:1 (2:0)
Jistebník - Hradec nad Moravicí
Darkovičky - Jistebník
Jistebník - Město Albrechtice
Chlebičov - Jistebník
Jistebník - Krásné Pole
Jistebník - Stará Bělá
Kravaře - Jistebník
Jistebník - Mokré Lazce
Kozmice - Jistebník
Jistebník - Kozlovice
Strahovice - Jistebník
Jistebník - Štěpánkovice

Sport

Tabulka po 1. kole vypadá následovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

Ludgeřovice
Krásné Pole
Stará Bělá
Darkovičky
Kravaře
Kozlovice
Strahovice
Mokré Lazce
Město Albrechtice
Štěpánkovice
Kozmice
Jistebník

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1

6:1
5:2
5:2
5:2
5:3
4:2
3:5
2:4
2:5
2:5
2:5
1:6

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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J. Rašek a musel předčasně do
sprch. Dohrávali jsme zápas o deseti. Konečný výsledek 6:1 vypadá
dost divoce a pro nás až moc krutý,
avšak našemu podanému výkonu,
se bojovnost, fotbalovost a snaha
rozhodně upřít nedá. Z obou stran
to byl velice pohledný, rychlý a tvrdý fotbal a každý, kdo vážil cestu
do Ludgeřovic, si jistě přišel na své.

Úterý
Pátek
Úterý
Úterý
Čtvrtek
Neděle
Úterý
Sobota
Úterý
Úterý

23. 8. 2022
2. 9. 2022
6. 9. 2022
13. 9. 2022
22. 9. 2022
2. 10. 2022
4. 10. 2022
15. 10. 2022
18. 10. 2022
25. 10. 2022

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
11:00
16:30
10:00
16:30
16:30

Jistebník – Libhošť
Mošnov / Skotnice – Jistebník (hřiště Mošnov)
Jistebník – Petřvald
Jistebník – Sedlnice
Kateřinice – Jistebník
Libhošť – Jistebník
Jistebník - Mošnov / Skotnice
Petřvald – Jistebník
Sedlnice – Jistebník
Jistebník – Kateřinice

O víkendu 25.06. a 26.06. se konalo finále Ligy mistrů v Jakubčovicích přípravek. Mladší přípravka hrála v sobotu turnaj UHER 3+0. Bylo zde 11 družstev (Sedlnice - výhra 10:4, Kopřivnice – výhra 18:2, Libhošť – výhra 13:4,
Studénka – prohra 4:6, Frenštát – výhra 9:3, Jakubčovice – 8:5, Petřvald – výhra 6:4, Fulnek – výhra 12:8,
Bílovec 11:8) a hrálo se systémem každý s každým. Naše družstvo prohrálo jen se Studénkou. Celý turnaj se konal
v tropických teplotách, což bralo síly všem zúčastněným.
Na závěr bylo vyhodnocení, kde všichni hráči dostali medaile.
Trenér: Ing. Jiří Vitoch
Starší přípravka U 10 bude hrát Okresní soutěž sk. E 5 +1.
Našimi soupeři budou: Libhošť, Lubina, Kateřinice a Mošnov/Skotnice

Rozpis zápasů U 10
Čtvrtek
Sobota
Čtvrtek
Neděle
Čtvrtek
Čtvrtek
Úterý
Čtvrtek

1. 9. 2022
10. 9. 2022
15. 9. 2022
25. 9. 2022
6. 10. 2022
13. 10. 2022
18. 10. 2022
27. 10. 2022

17:00
13:30
17:00
10:00
16:30
16:30
16:30
16:30

Jistebník – Lubina
Skotnice / Mošnov – Jistebník (hřiště Skotnice)
Jistebník – Kateřinice
Libhošť – Jistebník
Lubina – Jistebník
Jistebník - Skotnice / Mošnov
Kateřinice – Jistebník
Jistebník – Libhošť
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Sport

Informace o přestupech hráčů:
Pavel Černoch - z FK Bílov
Miroslav Besta - z FK Bílov
Patrik Nykš - z SK Velké Albrechtice
David Dub z FC Bílovec
Tomáš Pěchovič z TJ Sokol Dolní Lhota
Jaroslav Tilscher z 1. FC Poruba
Martin Šimák z MFK Karvina

První mistrovské utkání se odehrálo s údajným favoritem soutěže - týmem Ludgeřovic. Zápas
začal velmi opatrně z obou stran,
Bohužel však po našich chybách
v rozehrávce nás soupeř dokázal
hned 2x do poločasu potrestat.
Velmi pěknou a povedenou akcí byl
přímý kop M. Moučky, který svou
pravačkou napálil míč do levého
rohu soupeřovy brány. Brankář
Ludgeřovic však byl dobře posta-

Po úspěšné jarní části sezóny, kdy
naši malí fotbalisté zakončili soutěž
s bilanci 8 výher, 1 remízy, 1 prohry,
se dětem podařilo postoupit do
každoročně konaného finále ligy
mistrů mladších přípravek v Jakubčovicích nad Odrou. Pro jistebnický
mládežnický fotbal se jednalo o historický úspěch, na který v příštích
letech doufám navážeme a stane-

me se pravidelnými účastníky. Do
skupinové fáze nám byly vylosovány týmy Veřovic, Příboru a pozdějšího vítěze Frenštátu. Jak se později ukázalo, los nám příliš nepřál,
všechny zápasy ve skupině jsme
prohráli, ale určitě se vztyčenou
hlavou po vyrovnaných zápasech,
teda až na zápas proti Frenštátu,
kde jsme tahali za kratší konec.

V další fázi turnaje jsme hráli skupinu o 5-8 místo, ve které jsme vyhráli po výborných výkonech oba
zápasy, a to proti týmům z Libhoště
a Veřovic a obsadili jsme konečné
5 místo. Za trenérský tým musím
pochválit všechny hráče, nejenom
za tento turnaj, ale za přístup a pokrok v cele sezóně.
Trenér: Lukáš Pietras

O atmosféru se staral domácí kotel
a k němu se přidávalo ostatní publikum. Bylo vyprodáno – 15 000
fanoušků. Po celý zápas probíhalo
choreo a my fandili. Nakonec sice
náš FCB prohrál 2:4, ale myslím si,
že naši malí fotbalisté budou na tento zápas ještě dlouho vzpomínat.
Trenér: Ing. Jiří Vitoch

Plánované akce v areálu TJ ISMM Jistebník v roce 2022 (viz internetové stránky klubu)
25. 11. 2022: Mikulášská diskotéka v jistebnické vinárně.

VESNICKÉ SPORTOVNÍ

V měsících září, říjen a listopad se v rámci Vesnických sportovních her uskuteční tři disciplíny,
a to lukostřelba 3. 9. 2022, MTB 1. 10. 2022 a sálová kopaná 19. 11. 2022.
Představujeme disciplínu: Lukostřelba
Pořadatel:
Obec Čavisov
Místo:
Dolní Lhota – Osada Mlýn https://mapy.cz/s/hefojumomo
Systém soutěže:
Startuje max. 4. členné družstvo, za každou obec, započítávají se 3 nejlepší výsledky.
Prosíme nahlásit účast a seznam střelců do 31. 8. 2022. Závodníci budou rozlosováni do skupin a každé skupině bude
přiřazeno číslo stanoviště, na kterém začíná. Ve skupině budou maximálně dva závodníci z jedné vesnice. Každá skupina
obdrží bodovací tabulky, kde si sami zapisují výsledky. (vzájemná kontrola)
Vybavení:

Občerstvení:
Právo startu:
Bc. Veselý Ondřej, Člen výkonného výboru TJ ISMM Jistebník

Sport

JISTEBNIČTÍ MALÍ FOTBALISTÉ NA VÝJEZDU
V rámci oslav 100 let klubu FC Baník Ostrava se dne 13. 07. 2022
od 18:00 hod. odehrál přátelský
zápas mezi domácím FC Baník
Ostrava a slavným skotským klubem Celtic Glasgow. Jako klub
jsme obdrželi nabídku pro mládež
na návštěvu tohoto zápasu za zvýhodněnou cenu. Přihlásilo se 11 dětí
a tak jsme auty vyrazili společně
s některými rodiči do Vítkovic na
Městský stadión Ostrava. Už když
jsme přicházeli ke stadiónu, hrnuly
se davy lidí. Dalo se čekat, že atmosféra bude parádní. U vstupu každý
fanoušek obdržel na památku fotbalovou šálu a šlo se fandit.

HRY

Jsou povoleny všechny druhy luků kromě kladkových. Luk může být vybaven pouze zakládkou
a butonem. Mířidla nejsou povolena. Šípy mohou být pouze dřevěné.
Střelecký styl není limitován ani určen. Každý účastník si zajistí dostatečný počet šípů pro absolvování
celého okruhu. Doporučujeme min. 5 šípů na každého střelce a vlastní toulec.
Občerstvení a šatny jsou zajištěny na místě – občerstvení obdrží všichni účastníci na místě při prezenci.
Hráči s trvalým bydlištěm v obci, kterou reprezentují, starší 13 let – při registraci

Představujeme disciplínu: MTB
Pořadatel:
Sokol Plesná
Místo:
Hřiště Sokola Plesná v Ostravě – Plesné na Žižkově
Systém soutěže:
Družstvo tvoří maximálně 4 závodníci předem nahlášení u prezentace jako členové družstva.
Do výsledkové listiny se započítávají výsledky 3 nejlepších, ze kterých bude sestaveno
redukované pořadí pro hodnocení družstev a do VSH. Soutěž se jede jako součást závodu
Plesenská stezka, 4 členové družstva neplatí zápisné závodu, případní další závodníci
zápisné platí.
Trasa závodu:
Okruh cross country cca 21 km po zpevněných i nezpevněných cestách. Start v centru Plesné,
cíl na hřišti na Žižkově. Povinná cyklistická helma!
Občerstvení:
Občerstvení a šatny jsou zajištěny na místě – občerstvení obdrží všichni účastníci
na místě při prezenci.
Právo startu:
Závodníci s trvalým bydlištěm v obci, kterou reprezentují, starší 13 let – při registraci
Představujeme disciplínu: Sálová kopaná
Pořadatel:
Polanka nad Odrou
Místo:
sportovní hala v Polance nad Odrou (ulice Heleny Salichové)
Systém soutěže:
Obec reprezentuje pětičlenné družstvo (4 + brankář) + max. 4 náhradnici.
V případě 9 a méně týmů: 1 x 8 min každý s každým, v případě 10 a více týmů: dvě skupiny,
1x8 min, postupují vždy 2 týmy z každé skupiny, semifinále a finále.
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Sport

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

Upozornění:
Občerstvení:
Právo startu:

Je potřebné mít obuv vhodnou do sportovní haly- nejlépe se světlou podrážkou.
Obuv nesmí zanechávat šmouhy na podlaze.
Občerstvení a šatny jsou zajištěny na místě – občerstvení obdrží všichni účastníci na místě při prezenci.
Hráči s trvalým bydlištěm v obci, kterou reprezentují, starší 13 let – při registraci

Zájemci o disciplínu Lukostřelba, MTB a Sálová kopaná se hlaste u Martina Šajny
na emailu: sajnam@seznam.cz
Obec Jistebník byla pořadatel disciplíny Volejbal. Touto cestou chci poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci
turnaje a sportovcům, za jejich výkony.
Všechny účastníky VSH ročníku 2021-2022 srdečně zvu na závěrečný večírek, který se uskuteční
v prosinci v Krásném Poli.
Martin Šajna

PŘESTAVBA KOLA
NA ELEKTROKOLO
Víte, že z Vašeho běžného kola dokážeme
vytvořit parádní a spolehlivé ELEKTROKOLO?
Máte zájem naučit se, nebo si jen zopakovat kroky a
pohyby společenských a jiných párových tanců?
Zúčastněte se našeho tanečního kurzu a společně
zažijte nevšední večery plné pohybu a odreagování.
Tyto kurzy jsou pro:

Jednoduché ovládání, zvládne to opravdu každý



začátečníky

 i pro absolventy

Vyšší bezpečnost, díky servisu Vašeho kola

jiných tanečních

Výuku povede profesionální tanečník a lektor
Petr Hýl s partnerkou Alenou Staňkovou

Nemusíte se zbavovat Vašeho oblíbeného kola
Vyšší výkon než běžná elektrokola

Kdy?

vždy v neděli od 19:00 hodin
začínáme 18.9.2022

Možnost koupě na splátky

Kontakt

Hotovo do týdne!

tel.: 724 276 534, 732 441 057
mail: tanecniostrava@email.cz
fb: Taneční kurzy - Polanka

ZAVOLEJTE A ZJISTĚTE, ZDA JE VAŠE KOLO VHODNÉ

Martin Pohludka
+420 605 442 493
elekola@email.cz
dílna u Frýdku

Cena?

10 lekcí po hodině a půl za 1950 Kč na osobu

Kde?

WWW.ELEKOLA.CZ
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
J. A. KOMENSKÉHO STUDÉNKA

NAUČ SE TAKY HRÁT
NA HUDEBNÍ NÁSTROJ!

ZUŠ STUDÉNKA, PRACOVIŠTĚ JISTEBNÍK
BUDOVA ZŠ JISTEBNÍK
www.zus-studenka.cz +420 737 974 630

ZŠ JISTEBNÍK
1250,-/pololetí

PÁTEK
13.30 - 15.00
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M. Studio
masáže

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.

Jedna z největších
květinových výstav na
moravských zámcích

Marie Sroková, mob. 604 500 254

24. 9. 2022 — 2. 10. 2022
Po — Ne | 9 — 17 h
zámek Kunín

www.muzeumnj.cz #muzeumnovojicinska
Moravskoslezský
kraj

Příspěvková organizace

Moravskoslezského kraje

Příspěvková organizace

Moravskoslezského kraje

Příspěvková organizace

Moravskoslezského kraje

Potřeby pro chov drůbeže

www.VRATA-OSTRAVA.CZ
•
•
•

RŮŽE PRO PANÍ
HRABĚNKU

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.

Napáječky, krmítka

K N I H A ,

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

K T E R Á

N I K D Y

JAN
LIPINA

IZOLATÉRSTVÍ

DO
10.10.2022

retrospektivní
AUTORSKÁ
výstava
fotografií
1972-2022

JAN VYMAZAL
VYBERTE SI ZE ŠIROKÉ NABÍDKY
NAŠICH SLUŽEB
• izolace plochých střech
• izolace balkónů a teras

N E V Y Š L A

• 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

22

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

Výstava proběhne v prostorách Galerie u foťáka a Galerijní ulice, Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 82 Jistebník, galerijniulice.cz
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VÝSTAVA
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Ohlédnutí
Již za pár dnů proběhnou volby do obecního zastupitelstva.
Již za pár dnů ukončím činnost zastupitele, který měl na starost
kulturu v naší obci během minulých čtyř let.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům kulturní komise, všem
spolkům, sportovcům, hasičům za jejich činnost. Spousta aktivit
jak sportovních, školních, kulturních se odehrávalo nejen na hřišti
TJ ISSM Jistebník, v KD, ale i na Galerijním rybníku – za což patří
velký dík manželům Lövyovým.
V nelehké
době, kdy život
po celé dva roky ovlivňovala covidová
. mezinárodní
malířské
sympozium
pandemie,
se podařilo
dát /Obecní
novou podobu.
JAKUB BACHORÍK
/ JURAJ
ČUTEK
MAXslavnosti
ČUTEK
I rozsvícení vánočního stromu tím, že se přeneslo na náves,
BOHUMIL ELIÁŠ / BORIS
JIRKŮ
/ MARIÁN
KOMÁČEK
dostalo nové
kouzlo.
V samotném
KD proběhly úpravy, včetně
ALENA LIPINOVÁnáročné
/ JANrekonstrukce
LIPINA / PAVEL
vinárny. OSAMLÍK
všech těchto změnách jste
ZDENĚK
TOMÁNEK
byli informováni
prostřednictvím obecního zpravodaje, který
před čtyřmi léty získal nový vzhled a byl vyhodnocen jako druhý
nejlepší zpravodaj v Česku. O tom jaká bude jeho podoba
obsahová i vizuální záleží také na vás.

OBSAH

Zastupitel a předseda kulturní komise Jan Lipina

OBEC INFORMUJE
Slovo starostky obce
Vyjádření vedení obce
k článku Promarněná šance
Nemohu mlčet
Naši jubilanti
Oznámení o době a místě konání voleb
Pro přijatelný život kolem dálnic v MSK
VRT - Moravská brána II
Dotace na získání kompostérů a štěpkovačů
Sběrné místo
Proč (doma) třídit odpad?
Valná hromada Honebního společenstva
Jistebník
MAS Regionu Poodří, z.s. hledá partnery

22.10.
2022

KULTURA
Historické okénko
Bývalý rodák Fridrich Höpp a Jistebník

GALERIE

září
U FOŤÁKA
SPORT
galerijniulice.cz
říjen
TJ ISSM Jistebník - oddíl kopané
Galerie u foťáka, Jistebník 145, 742 82 Jistebník,
Jistebničtí malí fotbalisté na výjezdu
2022
Vesnické sportovní hry
INZERCE
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na obecn

Jistebník se baví
22. 10. 2022

Divné oči vidí divné věci, Galerie u foťáka

5. 11. 2022
17. 11. 2022
25. 11. 2022

Benátky pod sněhem (19:00) KD Jistebník
Výlov Galerijního rybníka
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
Inzerci a příspěvky přijímáme na e-mailu

hurnikova@jistebnik.cz
Uzávěrka příspěvků pro zpravodaj
listopad/prosinec 2022 je 19. října 2022
Tiskservis Ostrava

