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Milí Jablunkované,
zdá se to jako chvíle, kdy jsem vás 
zdravil na začátku roku 2019, a vidíte, 
překulil se stejně rychle jako ty před 
ním a  my brzy přivítáme rok nový 
s dvacítkou na konci. 
Teplý listopad a  Martin bez bílého 
koně nám sice evokují spíše podzim 
než přicházející zimu a  Vánoce. Ale 
na druhou stranu zase takovéto poča-
sí vyhovuje stavebním pracím v rám-
ci investic města. Při té příležitosti 
bych rád poděkoval všem občanům 
Jablunkova za trpělivost při stavbách 
a uzavírkách, které s sebou nové stav-
by bohužel přinášejí. V listopadu pro-
běhla dvě setkání s  občany z  Aleje 
míru a ulic Zahradní a Polní, při nichž 
jsme hledali odpovědi na  otázky 
zklidnění dopravy a  parkování. Trou-
fám si říci, že jsme našli kompromisy, 
které bychom chtěli příští rok začít re-
alizovat. O zklidnění provozu jsme se 
pokusili také nainstalováním tří staci-
onárních radarů. Data z nich nyní vy-
hodnocujeme a hodláme učinit tako-
vá opatření, abychom byli my občané 
Jablunkova i naše děti v bezpečí. 
Když se řekne listopad, vybaví se 
vám jistě kromě již zmíněného sva-
tého Martina (svatomartinského vína 
a vypečené husičky) také Den veterá-
nů a výročí Sametové revoluce. I tyto 
svátky jsme si v  Jablunkově připo-
mněli. V pondělí 11. 11. jsme společně 
se zástupci Českého svazu bojovní-
ků za svobodu, veřejností a žáky jab-
lunkovských základních škol uctili pa-
mátku padlých legionářů na místním 
hřbitově a v neděli 17. 11. pak oslavi-
li na radnici 30. výročí „něžné revolu-
ce“ a pád komunismu v naší zemi. Je 
nesmírně důležité, abychom nezapo-
mínali na  významná data naší histo-
rie, na to, že za svobodu a demokracii 
je třeba bojovat. 
A  mimo jiné také na  to, že je důleži-
té se učit, abychom dobře znali histo-
rii a svůj rodný jazyk … Vždyť už Jan 
Amos Komenský říkal: „Cílem vzdě-
lání a  moudrosti je, aby člověk vi-
děl před sebou jasnou cestu života, 
po ní opatrně vykračoval, pamatoval 
na minulost, znal přítomnost a před-
vídal budoucnost.“

Úžasnou listopadovou zprávou je, že 
Marek Chrascina, člen tréninkové sku-
piny 1. Běžecký Jablunkov, byl bronzo-
vý na Mistrovství světa v běhu do vr-
chu, které se konalo v Argentině. Mar-
kovi blahopřejeme a  slibujeme všem 
věrným čtenářům Jabka, že si o  něm 
budou moci v příštím vydání přečíst. 
Ještě bych vám rád připomněl, že 
do  konce roku budete moci v  TV Po-
lar zhlédnout dvě reportáže z Jablun-
kova – Jablunkovský miniexpres. 
Na  závěr bych chtěl poděkovat všem 
pracovníkům úřadu, zastupitelům 
a zaměstnancům příspěvkových orga-
nizací za  jejich práci v  letošním roce, 
neboť se nám toho společně hodně 
podařilo. A  to nejen na  poli investic, 
ale i v oblasti vzájemné spolupráce. 
Vám, milí Jablunkované, přeji klidné 
a krásné vánoční svátky prožité v kru-
hu svých nejbližších a do nového roku 
2020 hlavně to, aby byl požehnaný, 
abyste ho prožili ve zdraví a abyste ne-
měli žádný důvod se na svět a sebe na-
vzájem mračit. Ba naopak: ať prožíváte 

jen samé pozitivní věci a ať máte kaž-
dý den důvod k úsměvu!

Ing. Jiří Hamrozi
starosta města

město Jablunkov
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26. 10. 2019 – na služebnu MěP se od-
poledne dostavila žena, která uvedla, 
že ji při cestě domů pokousal pes. Stráž-
níci ženě poskytli první pomoc a ode-
slali ji k lékařskému ošetření. Následně 
byl kontaktován majitel psa, který byl 
hlídkou poučen o  zákonné povinnosti 
provést vyšetření psa, výsledek doložit 
a  s  poškozenou se dohodnout na  pří-
padném urovnání újmy. 
27. 10. 2019 – ve  večerních hodinách 
požádala MěP o  pomoc žena, kterou 
přijela neohlášeně navštívit její 79 letá 
matka a  odmítá opustit jejich dům. 
Hlídka na  místě zjistila, že starší žena 
zde nemá trvalé bydliště a  evidentně 
dům majitelky nehodlá dobrovolně 
opustit. Oznamovatelka uvedla, že tato 
situace se opakuje často a už jí to při-
padá jako schválnost ze strany její mat-
ky. Hlídka starší ženu vyzvala k opuště-

ní domu, což za  přítomnosti strážníků 
učinila. Oznamovatelce hlídka vysvět-
lila, jak lze v mezích zákona tuto situa-
ci řešit. 
8. 11. 2019 – byla hlídka MěP přivolá-
na do jedné jablunkovské provozovny, 
kde se podnapilý a  viditelně zmatený 
starší muž svlékal do spodního prádla 
a obtěžoval ostatní hosty. Hlídka zjisti-
la bydliště muže, avšak tam ho odmítli 
převzít a odmítli i odpovědnost za něj. 
Poněvadž muž jevil evidentně i znám-
ky psychických potíží, byla přivolána 
RZS, která si jej převzala k dalšímu ošet-
ření.
Dne 13. 11. 2019 proběhla v Základní 
škole Jablunkov na  ulici Lesní beseda 
strážníků se žáky osmých tříd na téma 
sociálně patologické jevy, jejich pre-
vence a rovněž seznámení s prací měst-
ské policie v Jablunkově. 

Žákům byla v  rámci primární prevence 
sociálně patologických jevů blíže před-
stavena oprávnění strážníku dle záko-
na o  obecní policii, jejich pravomoc 
v oblasti práce s mladistvými a nezleti-
lými, o odpovědnosti za přestupky, zá-
kona o  ochraně zdraví před škodlivý-
mi účinky návykových látek a  kamero-
vý systém na  veřejných prostranstvích 
ve městě. Dalším tématem byly stále ak-
tuálnější problémy se šikanou, sprejer-
stvím, alkoholem, drogami, záškolác-
tvím atp. Všechna témata byla přizpů-
sobena konkrétní věkové skupině žáků. 
Následně byly žákům zábavnou formou 
předvedeny některé donucovací pro-
středky z výzbroje strážníků, jejich pou-
žívání v praxi a zákonné oprávnění pou-
žití. Žáci si rovněž mohli vyzkoušet spe-
ciální brýle simulující opilost.
Mgr. Pavel Kufa – velitel MěP Jablunkov

MĚSTSKÁ POLICIE JABLUNKOV – informuje

Milí čtenáři Jabka,
brzy vyjde nový stolní kalendář na rok 
2020 s  pohlednicovými fotografiemi 
Jablunkova. Najdete v  něm společen-
ské i  sportovní akce, které se ve  měs-
tě budou konat, podrobný rozpis svo-
zu odpadu a dokonce i směny pro za-
městnance třinecké huti. Zdarma bude 
pro každé číslo popisné k  vyzvednutí 
jeden kus na odboru školství a kultury 
na jablunkovské radnici od 16.12.2019. 

Stolní kalendář 
na rok 2020 Na přelomu listopadu a prosince vyjde nová pu-

blikace ,, JABLUNKOV VČERA A DNES “. Kniha 
zachycuje prostřednictvím dobových a  součas-
ných fotografií proměny města za  posledních 
cca osmdesát až sto dvacet let.
Rozměr publikace je 165 x 240 mm, obsah 108 
stran, celobarevný tisk na křídovém papíře, pev-
ná a  laminovaná vazba. Text v  plném rozsahu 
přeložen do polského a anglického jazyka. K do-
stání bude v knihkupectví v Jablunkově (dárko-
vá síň).
Nakladatelství WART
Henryk Wawreczka

Nová publikace o Jablunkovu

MS kraj – preventivní rady 
k  zabezpečení rekreačních 
objektů, aktualizace mobil-
ní aplikace „Zabezpečte se“
V  tomto období již nastal 
čas, kdy se „hlavní“ sezo-
na chataření chýlí ke  kon-
ci. Někteří majitelé již svá 
rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto 
právě činí nebo se připravují. 
"…dosud neznámý pachatel měl v jed-
né z chatových oblastí provést vloupá-
ní do dílny poblíž rekreační chaty a ná-
sledně odcizit zahradní techniku. Poté 
se měl vloupat také do  uvedené cha-
ty a odcizit z ní elektroniku a potraviny. 
Škoda byla vyčíslena na více než třicet 
tisíc korun…"
Je na  místě uvést, že delší nepřítom-
nosti majitelů mohou využít pachate-
lé či nezvaní nocležníci. Policisté v Mo-
ravskoslezském kraji provádějí nepra-

videlně kontrolu chato-
vých oblastí, a to i s využi-
tím psovodů se služebními 
psy. I  v  rámci běžného vý-
konu služby policie dohlíží 
na uvedené lokality. Něko-
lik kontrol, také v rámci ce-
lorepublikového projektu 

s názvem „Zabezpečte se! Chraňte ma-
jetek sobě i  svým sousedům“, již poli-
cisté na  několika místech v  kraji reali-
zovali. Při této příležitosti také přítom-
ným majitelům připomínali preventiv-
ní rady týkající se zabezpečení rekreač-
ních objektů:
- poblíž objektu nenechávat zejmé-

na žebříky či nářadí, které by mohlo 
usnadnit násilné vzniknutí do chaty,

- řádně uzavřít okna, zajistit objekt 
vhodnými způsoby (okenice, mří-
že), s ohledem na hodnotu jeho za-
řízení zvolit vhodné zabezpeče-

ní chaty, případně i elektronickými 
prostředky,

- pokud je to možné, je vhodné odvézt 
cenné věci (elektroniku, kola, staro-
žitnosti), pro případ odcizení si poří-
dit jejich fotodokumentaci a  zazna-
menat si výrobní čísla hodnotných 
přístrojů a věcí,

- objekt nepravidelně navštěvovat 
i v zimním období.

Další preventivní informace se lze do-
zvědět v mobilní aplikaci s názvem „Za-
bezpečte se“, která byla představena již 
v loňském roce a na podzim byla aktu-
alizována, více na: https://www.policie.
cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-
jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
U této problematiky je velmi důležité 
nebýt lhostejní k  ostatním, pomáhat 
si a také si všímat podezřelých osob či 
vozidel. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Kontroly chatových oblastí
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Město Jablunkov v roce 2019 společně 
s  přeshraničním partnerem projektu 
městem Vislou realizovalo projekt, díky 
kterému se podařilo zatraktivnit parko-
vé plochy související se získáním nezá-
vislosti.
V letošním roce byla provedena a zdár-
ně ukončena rekonstrukce parku An-
toniho Szpyrce v  Jablunkově. Stávající 
vzrostlé výsadby byly na  základě pro-
jektu firmy LANDSCAPES z Českého Tě-
šína doplněny o nové stromy, keře, kvě-
tiny a jarní cibuloviny. 
Projektová příprava trvala od léta roku 
2018 zhruba do  února letošního roku. 
Vlastní práce začaly letos na jaře, ty za-
hradnické zde prováděla firma KOŇA-
ŘÍK Zeleň s.r.o. z Třince. Došlo k odstra-
nění poškozených a  nevyhovujících 
stromů, nevzhledných křovin, frézová-
ní pařezů a  zdravotnímu ořezu někte-
rých stromů. Na počátku léta, po ukon-
čení stavebních prací u  domu dětí 
a  mládeže, mohlo dojít k  vysetí květ-
naté louky podél ulice Školní a v trojú-
helníku, ve  kterém se nachází kamen-
ná plastika jablka. Tato květnatá (Stra-
konická) louka právem budila největší 
pozornost občanů a návštěvníků měs-
ta, a  to právě svou barevností a  pes-
trostí druhů květin, které zde postup-

ně až do podzimu vykvétaly a zpříjem-
nily svou krásou nejednu kulturní akci 
pořádanou v  parku za  radnicí. V  par-
ku byly nově vysázeny vzrostlé stro-
my - katalpa trubačovitá, lípa srdčitá, 
magnolie a  na  památku skautům byl 
vysazen jinan. Z  okrasných keřů byly 
vybrány bíle kvetoucí rododendrony 
a  k  utvoření pohledových bariér stá-
lezelené bobkovišně. Na  úplný závěr 
byly částečně rekonstruovány trávní-
ky a došlo i na novou výsadbu. Ale co 
zde bude kvést, to necháme pro čtená-
ře Jabka jako jarní překvapení. 
Město Jablunkov tímto děkuje všem, 
kteří se podíleli na přípravě návrhu pro-
jektu, jeho administraci a poté jeho fi-
nální realizaci, která opravdu neby-
la tak jednoduchá, jak se na první do-
jem zdá. 
Nově vysazeným květinám, rostlinám 
a  stromům můžeme popřát zdárný 
růst. A  po  čase, až se všechny jednot-
livé prvky sladí, bude malý park za rad-
nicí dělat velkou radost turistům i  ob-
čanům města Jablunkova.
V rámci projektu v partnerském městě 
Visla byl vytvořen reprezentativní a ve-
řejně přístupný prostor s  prvky připo-
mínajícími významné polské osobnos-
ti, proběhla soutěž o  návrh loga pre-

zentujícího spolupráci obou měst.
Projekt Visla - Jablunkov - historie nás 
spojuje, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_0
10/0001884 byl spolufinancován z pro-
středků Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj – Programu Interreg V-A 
Česká republika – Polsko v  rámci Fon-
du mikroprojektů Euroregionu Těšín-
ské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státní-
ho rozpočtu PR. 

Mgr. A.Cwik, MěÚ Jablunkov, odbor 
životního prostředí a zemědělství

Park Antoniho Szpyrce

Město Jablunkov získalo dotaci z  rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje na  realizaci projektu Ozeleňme spolu Jablun-
kov, která posloužila k nákupu a výsadbě ovocných stromů.
Bylo vysazeno 25 ovocných stromů podél místní komu-
nikace v  lokalitě „Černé“. Jedná se o  původní staré odrů-
dy, které jsou odolnější vůči nemocem a rozmarům počasí. 
Kvůli omezenému prostoru mezi cestou a elektrickým ve-
dením zde převažují slivoně (18 ks), které oproti jiným stro-
mům mají menší výšku a užší korunu. V místech, kde je více 

prostoru, jsou do-
plněny sedmi jab-
loněmi. Výsadba 
zpestří zdejší kra-
jinu a  časem bude 
plnit funkci větrolamu. Plody stromů určitě udělají radost 
nejen místním obyvatelům, ale i zvěři. 

Ing. Božena Turková, MěÚ Jablunkov,  
odbor životního prostředí a zemědělství

Výsadba ovocných stromů
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Čtyři vzrostlé sazenice jilmů a  12 
třešní ptačích zasadili starostové 
z  Jablunkovska v  lokalitě Panské 
dvory jako výraz své soudržnos-
ti. Ve  svahu stoupajícím na  Kozu-
bovou teď mají své stromy všechny 
okolní obce: Bocanovice, Bukovec, 
Bystřice, Dolní i Horní Lomná, Hrá-
dek, Hrčava, Jablunkov, Košařiska, 
Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, 
Nýdek, Písečná, Písek i  Vendryně. 
Nápad podpořila Nadace ČEZ, kte-
rá darovala na nákup stromů 129 ti-
síc korun.
„Alej nám pomůže rozčlenit zdejší roz-
lehlá pole, což sníží nebezpečí větr-
né eroze a  naopak zvýší biodiverzitu. 
Stromy nám prostě pomůžou rozčle-
nit monotónní zemědělskou krajinu, 
ale mají ještě jeden důležitý význam. 
Měly by starostům i obyvatelům všech 
okolních obcí připomínat, že musíme 
pracovat a  žít pospolu. Každý staros-
ta je jiný, každá obec má svá specifi-
ka, všichni mají své starosti. Ale když 
žijeme pospolu, můžeme se obohaco-
vat a náš společný gorolský hlas uslyší 
nejen v Ostravě, ale i v Praze,“ popsal 
přínosy nové aleje starosta Jablunko-
va Jiří Hamrozi.
Na Jablunkovsku už roste několik ale-
jí, které Nadace ČEZ podpořila. Napří-
klad v Bukovci vysadili s přispěním na-
dace energetiků už v  roce 2015 první 

část Aleje života – rodiče tehdy moh-
li zasadit strom svým dětem. Nápad se 
ujal a od té doby sadí v Bukovci každo-
ročně, už bez nadační podpory, strom 
pro každé nově narozené dítě. Nápad 
zaujal starostu nedalekého Hrádku, 
kde s  přispěním Nadace ČEZ vysadili 
pro všechny děti z  obce alej ořešáků. 
A  letos se stromy podpořené z  gran-
tového programu Nadace ČEZ sázely 
také v Dolní Lomné.
„Sázení stromů podél cest či pěšinek 
má nejen u nás, ale v celé České re-
publice svoji tradici. Jsou důležitým 
spojovacím prvkem mezi vesnicemi 
a  mají specifický krajinný ráz. Sáze-
ní alejí zkrátka lidi spojuje. Ta dneš-
ní byla krásným sjednocujícím prv-
kem mezi 16 starostkami a  starosty 
Sdružení obcí Jablunkovska, kteří se 
potkali na  základě pozvání starosty 
Jablunkova. Nově vysázené stromy 
působí jako symbol dobrých vztahů, 
které mohou dále růst. Vzniklo dal-
ší hezké pouto mezi námi, stromy 
a  krajinou, kde se vysadily,“ doplni-

la starostka Bukovce Monika Czepc-
zorová.
Čtyři sta podpořených projektů výsad-
by zeleně a  92  125 vysazených stro-
mů; to je osmiletá bilance grantu Stro-
my z let 2011 až 2018. Letos se rozros-
te o další desítky projektů za více než 
5 milionů korun. Města a obce vysazu-
jí převážně lípy, javory a habry, ovocné 
stromy či rozmanité okrasné keře, a to 
jak v obydlených místech, tak i ve vol-
né krajině. Někde byly ozdraveny pů-
vodní aleje u silnic a polních cest, jinde 
byla obnovena, případně zcela nově 
vznikla, liniová, sadová či parková vý-
sadba. „Jeden strom přitom za svůj ži-
vot odebere z atmosféry přibližně jed-
nu tunu CO2. Celkově tak stromy vy-
sazené za podpory Nadace ČEZ zadrží 
přibližně 100 tisíc tun CO2,“ dodala ře-
ditelka nadace Michaela Ziková.

Skupina ČEZ 
Vladislav Sobol, mluvčí

Nadaci ČEZ založila energetická spo-
lečnost ČEZ v  roce 2002, aby zastře-
šila svou dárcovskou činnost. Nada-
ce ČEZ podporuje několika grantový-
mi programy sociální, kulturní a spor-
tovní projekty a  aktivně spolupracu-
je s regiony. Výší rozdělených příspěv-
ků se řadí ke špičce nadací v České re-
publice. 
Více informací na www.nadacecez.cz

Starostové z Jablunkovska vysadili z třešní a jilmů Alej obcí
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Změna v četnosti svozu odpadů směsného komunálního odpadu a změna svozových dnů plastů a papíru!

Harmonogram svozu odpadů v roce 2020 pro občany města Jablunkova 
svozový den lokalita svozu

1 - středa Místní části: celá Měst. Lomná, Ošetnice (+ Sanatorka), Vitališov, celé Lyski, Žihla (+ Kempa), u Písečné (nad stolárnou 
Byrtus), část ul. Bukovecké (od Zahrádkáře směr Bukovec), horní část ul. Polní (jen bývalá panelová cesta)

2 - čtvrtek Místní části: Bachratá, pod Písečnou u točny, celý Radvanov, pod a nad Pilanou, ul. Hasičská, celá Bělá, Vojtěchov, Černé, 
u Bocanovic (Hřanov)

3 - pátek
Místní části: bytovky u Koruny, ul. Lesní, Na Kaluži, Kamenice, Mar. náměstí, Plk. Velebnovského, ul. Dukelská, ul. Alej 
Míru, bytovky u čerpací stanice (u Benzinky), ul. Školní, Za učilištěm, ul. Sadová, ul. Příčná, ul. Zahradní, část ul. Polní 
(od smuteční síně nahoru) část ul. Bukovecké (od Zahrádkáře dolů na Jablunkov)

Směsný komunální odpad – nádoby 110 l (popelnice) + pytlový svoz komunálního odpadu (černé pytle)

svozový den četnosti svozu: 1x za 3 týdny (to je ve dnech)

1 - středa 8.1.,/ 29.1./ 19.2./ 11.3./ 1.4./ 22.4./ 13.5./ 3.6./ 24.6./ 15.7./ 5.8./ 26.8./ 16.9./ 7.10./ 28.10./ 18.11./ 9.12./ 30.12.

2 - čtvrtek 9.1./ 30.1./ 20.2./ 12.3./ 2.4./ 23.4./ 14.5./ 4.6./ 25.6./ 16.7./ 6.8./ 27.8./ 17.9./ 8.10./ 29.10./ 19.11./ 10.12./ 31.12.

3 - pátek 10.1./ 31.1./ 21.2./ 13.3./ 3.4./ 24.4./ 15.5./ 5.6./ 26.6./ 17.7/ 7.8./ 28.8./ 18.9./ 9.10./ 30.10./ 20.11./ 11.12./ 31.12. - 
čtvrtek

Svoz nádob na plast 

svozový den četnosti svozu: 1x za 3 týdny (to je ve dnech)

1 - středa 2.1. - čtvrtek/ 22.1./ 12.2./ 4.3./ 25.3./ 15.4./ 6.5./ 27.5./ 17.6./ 8.7./ 29.7./ 19.8./ 9.9./ 30.9./ 21.10./ 11.11./ 2.12./ 
23.12.

2 - čtvrtek 2.1./ 23.1./ 13.2./ 5.3./ 26.3./ 16.4./ 7.5./ 28.5./ 18.6./ 9.7./ 30.7./ 20.8./ 10.9./ 1.10./ 22.10./ 12.11./ 3.12./ 24.12.

3 - pátek 3.1./ 24.1./ 14.2./ 6.3./ 27.3./ 17.4./ 8.5./ 29.5./ 19.6./ 10.7./ 31.7./ 21.8./ 11.9./ 2.10./ 23.10./ 13.11./ 4.12./ 24.12. - 
čtvrtek

Svoz nádob na papír 

svozový den četnosti svozu: 1x za 6 týdnů (to je ve dnech)

1 - středa 15.1./ 26.2./ 8.4./ 20.5./ 1.7./ 12.8./ 23.9./ 4.11./ 16.12.

2 - čtvrtek 16.1./ 27.2./ 9.4./ 21.5./ 2.7./ 13.8./ 24.9./ 5.11./ 17.12.

3 - pátek 17.1./ 28.2./ 9.4. - čtvrtek/ 22.5./ 3.7./ 14.8./ 25.9./ 6.11./ 18.12.

Svoz biopopelnic - svozy probíhají od dubna do listopadu 2020
v období prosince až března budou bioodpady odebírány ve sběrném dvoře

svozový 
den lokalita svozu četnosti svozu: 1 x za 14 dní - liché týdny  

- úterý (to je ve dnech)

úterý biopopelnice připravte ke svozu raději den předem, sváží se již 
od 6-ti hodin ráno!

7.4./ 21.4./ 5.5./ 19.5./ 2.6./ 16.6./ 30.6./ 14.7./ 28.7./ 11.8./ 
25.8./ 8.9./ 22.9./ 6.10./ 20.10./ 3.11./ 16.11. - pondělí

Harmonogram svozu odpadů pro podnikatele, firmy a organizace zapojené na základě platné smlouvy  
do systému města Jablunkova na rok 2020

Směsný komunální odpad – nádoby kontejnery 1100 l, popelnice 110 l,
+ pytlový svoz komunálního odpadu (černé pytle)

svozový den lokalita svozu četnosti svozu

pondělí celé katastrální území města Jablunkov
1x týdně, 1x za 14 dní v liché týdny, 1x za 3 týdny

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52
případně lze termín dohodnout i individuálně

pátek celé katastrální území města Jablunkov 2x týdně

Žádáme občany, aby popelnice přiblížili ke komunikaci nebo na viditelné místo! Svoz probíhá již od 6ti hodin ráno! Zamknuté popelnice 
odemkněte! První (lichý) kalendářní týden začíná 30. 12. 2019. První (sudý) kalendářní týden začíná 6. 1. 2020. 

Sběrný dvůr je otevřen celoročně v úterý a ve čtvrtek od 8ºº do 15³º hod., v sobotu od 7ºº do 13ºº hodin. Ve dnech státních svátků je 
sběrný dvůr uzavřen. Odevzdat zde zdarma můžete vše, kromě staveb. odpadu a izol. materiálů (beton, cihly, stavební polystyren, okna, 

dveře, zárubně, kusy bytových jader, ipa, eternit, skelná vata, …) Tyto odpady jsou zpoplatněny a přijímány pouze v omezeném množství 
do 50 kg. Zpoplatněné odpady můžete odevzdat také na sběrném dvoře firmy Nehlsen Třinec. V letošním roce bude sběrný dvůr naposledy 

otevřený v sobotu 21. 12. 2019 v novém roce bude otevřený od čtvrtka 2. 1. 2020.
Informace o svozech: TS-technické služby a. s., Bukovecká 51, Jablunkov

 tel: 558357282, 724916116, 602703308, 724916116, email: ciencialova@tsjablunkov.cz, www.tsjablunkov.cz, www.jablunkov.cz
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Jak jsme již informovali v předchozích 
vydáních zpravodaje, město Jablun-
kov a Technické služby, a. s. (dále TSJ) 
získaly v roce 2019 dotaci na projekty:
Město Jablunkov
•	 Posílení	separace	odpadů	

v Jablunkově
•	 Studie	pro	optimalizaci	obecního	

systému nakládání s odpady 
ve městě Jablunkov

Technické služby Jablunkov
•	 Efektivní	třídění	odpadů	

v Jablunkově
V rámci těchto projektů  
bylo společně dodáno:
•	 900	ks	240	l	nádob	na plast	(žlutých)
•	 900 ks 240 l nádob na papír (modrých)
•	 30	ks	1100	l	nádob	na plast	(žlutých)
•	 30 ks 1100 l nádob na papír (modrých)
•	 30 ks 1100 l nádob na sklo (zelených)
•	 20	ks	240	l	nádob	na bio	(hnědých)
•	 2	ks	1100	l	nádob	na bio	(hnědých)
Dále bylo rozmístěno 20 ks 1100 l ná-
dob na kovy. V minulosti bylo poříze-
no 12 kusů zvonů 2,1m³na bio, 150 ks 
240 l nádob na bio a 900 ks komposté-
rů. Zhušťuje se síť nádob na sklo. Ten-
to počet nádob na separovaný odpad 
nyní vytváří prostor pro efektivní opti-
malizaci svozu odpadů.
Zásadní změna proto bude ve změ-
ně intervalu svozu komunálního od-
padu, a to z cyklu 1x14 dní na cyklus 
1x3 týdny. Svozy plastů budou 1x3 
týdny a papíru 1x6 týdnů.
Proč taková razantní změna?
Projekty vytvářejí prostor pro lepší 
třídění odpadů, tedy snižování obje-
mu komunálního odpadu a  zvyšová-
ní separace. V  roce 2008, kdy TSJ na-
stoupila na místo svozové firmy Nehl-
sen Třinec, bylo 60% domácnostem 
svážen komunální odpad v  intervalu 

1x3 týdny, pouze 40% v intervalu 1x14 
dnů. Rovněž tehdy nádob na  separo-
vaný odpad bylo rozmístěno podstat-
ně méně a sběrný dvůr ve městě nebyl 
(byly 2x ročně přistavovány velkoob-
jemové kontejnery). Neexistoval svoz 
bio odpadu, textilií, olejů, zpětný od-
běr elektrozařízení (Elektrovin, Asekol, 
Ekolamp, Ekobat) a zpětný odběr pne-
umatik v autoservisech.
V případě, že v rodinném domku trva-
le bydlí 2 rodiny a nebudou jim stačit 
stávající nádoby na  komunální či se-
parované odpady, mohou toto pro-
jednat na TSJ, tel. 724 916 116 (Cienci-
alová Radka).
Nyní jsou vytvořeny podmínky pro 
změnu četnosti svozu komunálního 
odpadu. Občané mohou maximál-
ně využívat nových nádob na tříděný 
odpad (240 l nádoby na plast a papír), 
a to zvláště tak, že odpad upraví na mi-
nimální objem (stlačené pet láhve, roz-
ložené a natrhané krabice apod.). Pro 
občany jsou k dispozici ještě 240 l ná-
doby na bio odpad a kompostéry (in-
formace na MěJ, odbor životního pro-
středí a zemědělství).
Co budou muset občané učinit do po-
loletí 2020?
Nabíhá systém Econit, který monitoru-
je načtené QR kódy a ukládá jejich vý-
sledky do databáze a přiřazuje je k jed-
notlivým č. p. (číslo popisné) – prozatím 
anonymně. Občané, kteří budou chtít 
nahlížet do  systému, se musí dostavit 
na TSJ nahlásit příslušný variabilní sym-
bol. Správce systému Econit, p. Cienci-
alová Radka provede registraci do sys-
tému. Po obdržení přístupového hesla 
již budou moci nahlížet na svůj portál.
Každý občan má svůj neopakovatel-
ný variabilní symbol po  celou dobu 

evidence trvalého bydliště v  Jablun-
kově stejný. Tento variabilní symbol 
je vždy vytištěn buď na  poštovní po-
ukázce, nebo na  pokladním dokladu. 
Občané, kteří platí poplatek bezhoto-
vostně přes účet, si příslušný variabil-
ní symbol vyžádali na  Městském úřa-
dě. Variabilní symbol si mohou sami 
zkontrolovat ve svých výpisech z běž-
ného účtu.
Pokud zástupce domácnosti variabil-
ní symbol nezjistí, dostaví se na MěÚ, 
odbor finanční – správa poplatků, kde 
jim bude příslušný variabilní symbol 
sdělen.
Příklad – v  rodinném domku bydlí 6 
osob, z  toho jednu domácnost tvoří 
čtyřčlenná rodina a  druhou dva pra-
rodiče. Každá osoba má přiřazený 
svůj variabilní symbol. Tyto variabil-
ní symboly zástupce domácnosti při-
nese na TSJ, kde správce systému Eco-
nit, p.  Ciencialová provede registraci 
do systému.
V  případě vlastníku bytů na  sídlištích 
(SVJ,SBD, apod.) se systém teprve tvo-
ří, o  zapojení do  systému Econit vás 
budeme dále informovat.
Žádáme občany, aby si zkontrolovali 
nádoby na  odpad (směsný komunál-
ní, plasty, papír, bio), zda na nich mají 
nalepený QR kód. Chybějící QR kódy si 
můžete vyzvednout na TSJ.
Právě program Econit umožní vytvo-
řit tzv. motivační systém, na  základě 
kterého může Město Jablunkov vytvo-
řit odměny (slevy) za dobré třídění od-
padu. Tento motivační systém se tepr-
ve tvoří a chceme, aby byl plně funkč-
ní od  roku 2021. Další informace bu-
dou zveřejňovány průběžně v dalších 
vydáních měsíčníků „Jabka“.

Luboš Čmiel, místostarosta města

ROK 2020 – ZMĚNA SYSTÉMU SVOZU ODPADŮ V JABLUNKOVĚ

POZOR ZMĚNA!!!
Svoz komunálního odpadu připadající 

na středu 25. 12. 2019 (1. svátek vánoční) 
se přesouvá na pondělí 23. 12. 2019!

Týká se místních částí: celá Měst. Lomná, Ošetnice (+Sanatorka), 
Vitališov, celé Lyski, Žihla (+Kempa), u  Písečné (nad stolárnou 
Byrtus), část ul. Bukovecké (od Zahrádkáře směr Bukovec), horní 
část ul. Polní (jen bývalá panelová cesta).
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Informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
Moravskoslezský kraj má další půl miliardy korun na výměnu kot-
lů. Ve 3. kole dotací tak přerozdělí celou miliardu. Krajům na vý-
měny kotlů vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí miliardu 
a půl, celá třetina poputuje do našeho regionu. Kraj díky tomu 
vyhoví výrazně více žadatelům o  kotlíkovou dotaci. Ve  třetím 
kole výzvy si v květnu letošního roku během deseti dnů o příspě-
vek řeklo 10 tisíc zájemců, díky navýšení alokace na dvojnásobek 
si na dotaci sáhne asi 8000 z nich. V předchozích dvou kolech 
si o příspěvek na výměnu kotle celkem požádalo 14 a půl tisíce 
domkařů, dotaci krajský úřad přiklepl 13 a půl tisícům. Moravsko-
slezský kraj už přerozdělil miliardu a půl, ve třetím kole to bude 
nyní další celá miliarda. Celkem tak bude v našem kraji vyměně-
no 22 tisíce kotlů. Jednou z podmínek přiznání dotace je nákup 
nízkoemisního zdroje tepla, ale platí, že už není možné pořizo-
vat si kotle spalující uhlí. Od září roku 2022 bude používání kotlů 
1. a 2. emisní třídy pokutováno. Ve třetím kole kotlíkových dota-
cí měl Moravskoslezský kraj k dispozici nejdříve 500 milionů ko-
run, ty by pokryly asi 3500 žádostí. Krajský úřad přijal 10 tisíc žá-
dostí celkově na 1,3 miliardy korun. I když od státu náš kraj obdrží 
dotaci, je jasné, že nebude moci vyhovět úplně všem žadatelům. 
Zatím. Předpokládá se totiž, že ne všechny kraje finance na nové 
kotle plně vyčerpají. V polovině roku 2021 by mohly být do naše-
ho regionu přerozděleny tyto nevyužité prostředky. 
Celkem 6 krajských středních škol získalo moderní laborato-
ře virtuální reality za  celkem 30 milionů korun. Projekt Morav-
skoslezského kraje je financovaný z evropských fondů s přibliž-
ně desetiprocentní krajskou spoluúčastí. Jednou ze zapojených 
škol je i Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pod-
nikání a služeb v Jablunkově. Naši středoškoláci z Jablunkova se 
tak mohou ve škole seznámit s virtuální realitou. Práce s digitál-
ními technologiemi je pro mnohé obory absolutně nepostrada-
telná. Moravskoslezský kraj jako zřizovatel středních škol v regio-
nu klade důraz na modernizaci učeben a vytváření co nejvhod-
nějších podmínek pro výuku. Je to způsob, jak studium nejen za-
traktivnit, ale také posunout dál. Čím lepší dovednosti žáci získa-
jí, tím jednodušeji se budou prosazovat na trhu práce. V moder-
ních technologiích je budoucnost. Jablunkovská škola je v pořa-
dí poslední, která laboratoř získala, v ostatních školách už virtu-
ální realitu naplno využívají. Nová moderní učebna si vyžádala 
pětimilionovou investici, z níž šla větší polovina na technologie, 
necelé dva miliony stály stavební úpravy a zajištění bezbariéro-
vosti výuky, na 400 tisíc korun přišel nový nábytek. Bylo by skvě-
lé, kdyby se podařilo zvýšit zájem o  studium na  této škole, je-
likož aktuálně zaznamenává spíše pokles počtu uchazečů. Tím-
to projektem se Moravskoslezský kraj snaží školu podpořit. Jab-
lunkovská Střední odborná škola a Střední odborné učiliště pod-
nikání a služeb nabízí žákům maturitní obor Dopravní prostřed-
ky a učební obory Opravář zemědělských strojů a Automecha-
nik. Kromě nové laboratoře virtuální reality mají ke studiu žáky 
devátých tříd nalákat také nové obory, které vedení školy plánu-
je otevřít. Od příštího školního roku by se měly otevřít maturit-
ní obory Informační technologie a Ekonomika a podnikání, také 
učební obor Kuchař-číšník.
V našem kraji se pořádá také soutěž Knihovnická K2 a jsou oce-
ňovány nejlepší knihovny či knihovníci. Na  soutěži Knihovnic-
ká K2 spolupracuje s Moravskoslezským krajem i Moravskoslez-
ská vědecká knihovna v  Ostravě. Je vyhlašována od  roku 2015 
a ocenění je předáváno u příležitosti Týdne knihoven, který pro-
bíhá každoročně vždy první týden v  říjnu. V  letošním ročníku 
bylo na cenu navrženo celkem 13 knihoven a knihovnou Morav-
skoslezského kraje 2019 se stala Městská knihovna Bílovec, kte-

rá si odnesla tento titul 
za  moderní přístup k  ši-
rokému spektru knihov-
nických služeb, výbor-
ně pojaté PR a propojení 
aktivit u  příležitosti 100. 
výročí vzniku knihovny, 
jenž v  letošním roce sla-
ví. Čestné diplomy získa-
ly Městská knihovna Frý-
dek-Místek, za  projekty 
celoměstského význa-
mu Můj svět, Festival čte-
ní a Ulice známých osob-
ností. Městská knihovna Nový Jičín získala čestný diplom za po-
skytování nadstandardních knihovnických a  informačních slu-
žeb, úzkou spolupráci s městem Nový Jičín a vynikající vzdělá-
vací aktivity. A nám velice dobře známá Knihovna Třinec obdr-
žela čestné uznání za proměnu knihovny v kulturní, vzdělávací 
a  komunitní místo s  otevřeností k  uživatelům a  návštěvníkům. 
Knihovny sehrávají v naší společnosti významnou roli. Naprosto 
přirozeně plní komunitní funkci, jsou dlouhodobě místem mezi-
generačního setkávání, pomáhají nejen zachovávat, ale také zvy-
šovat úroveň vědění.
Milí občané, nadchází poslední měsíc v tomto roce, čas adven-
tu a vánočních svátků. Dovolte mi, abych i já vám popřála co nej-
krásnější vánoční svátky strávené v kruhu nejbližších, bohatého 
Ježíška, veselého Silvestra a šťastný Nový rok 2020. Ať se vám spl-
ní všechna přání a příští rok bude pro vás všechny úspěšný a plný 
radosti! 
 Ing. Kateřina Chybidziurová, 
 Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje
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Od  května 2017, kdy byla podepsána společná dohoda 
o spolupráci, patří mezi partnerská města Jablunkova i měs-
to Tjačiv. Dokument podepsali starostové měst Jiří Hamro-
zi a Ivan Kovač. Nejen spolupráce na sociální a humanitární 
úrovni, ale také kulturní spojení regionů má upevnit přátel-
ství české a ukrajinské strany.
Tjačiv (Тячів, Ťačiv, Ťačevo, Tiacziw, Teaciv) leží více jak 
500 km od Jablunkova na Ukrajině v Zakarpatské oblasti již-
ně u Rumunských hranic na pravém břehu Tisy. Město čítá 
okolo 10 000 obyvatel a s aglomerací je to 19 000. Po roce 
1918, kdy se Rakousko-Uhersko rozpadlo, se Ťačiv stal sou-
částí Československa v  rámci Podkarpatské Rusi. Česko má 
v Tjačivu výborné jméno, protože už i za Československa se 
do Podkarpatské Rusi velmi investovalo. 
Ve dnech 14. a 15.9.2019 město Tjačiv slavilo 690 let. V rám-
ci spolupráce obou měst dostala jablunkovská kapela Bidon 
nabídku vedení města a posléze i osobní pozvání primátora 
Tjačivu Kovače reprezentovat Jablunkov a účastnit se na je-
jich důležitých oslavách. Věděli jsme, že pojedeme vystou-
pit s rockovým koncertem do převážně folklorního prostře-
dí mimo EU, kde jsou nutné „papíry“ jako celní 
deklarace, položkový seznam převážené techni-
ky a nástrojů, pozvání hostitele na jméno a rodné 
číslo, pasy, potvrzení majitele o vlastnictví auta, 
aj. Proto jsme nabídku přijali s pokorou a určitý-
mi obavami.
530 km jsme s přestávkami a celním odbavením 
ujeli za 8,5 hodin. U hotelu Oxana nás v 17:00 ho-
din čekala čtyřčlenná uvítací delegace pracovní-
ků městského úřadu. Přivítání bylo velmi srdeč-
né a vřelé. Po lehké večeři následovala 3 hodino-
vá konverzace v jazyce ukrajinském, ruském, čes-
kém i slovenském. Navzájem jsme se ujistili o po-
třebě rozvíjení spolupráce mezi obyvateli měst. 
Nešlo odmítnout nabízené pohoštění včetně 
místní pálenky. Několikráte jsme si vyzkoušeli za-
zpívat ve stoje s rukou na srdci ukrajinskou hym-
nu.
K  našemu překvapení kapelu Bidon znali. Viděli 
naše videa na youtube, věděli, co hrajeme a  jak 
se jmenují jednotliví protagonisté kapely: Stani-
slav Kantor – zpěv, Oldřich Volný – kytara, Přemy-
sl Lanc – bicí, Richard Szotkowski – basa, Ivan Mi-
chálek – klávesy. Věděli i  to, že slavíme jubilejní 
výročí 50 let existence kapely a chtěli by společ-
ně s námi toto oslavit a taky „pokřtít“ evropským 
způsobem naše nové CD a vinyl „Jubileum“. Tak-
že oslavu 50 let a křest jsme po dohodě zařadili 
do našeho nedělního večerního koncertu za pó-
diové účasti hlavní organizátorky dvoudenních 
oslav Edity Peter.
Nedělní dopoledne bylo věnováno prohlídce 
části města a  návštěvě pravoslavného kostela 
s krásnými lesklými kopulemi zlaté a modré bar-
vy. V marketu jsme zjistili, že ceny zboží jsou při-
bližně stejné jako u nás. Ukrajinská hřivna v po-
měru 1:1 s korunou českou. Velmi levný je alkohol 
a cigarety. Průměrné příjmy jsou nižší než v ČR.
Před odpolední nedělní účasti na programu oslav 
města jsme si s primátorem Kovačem a vedením 

města vyměnili připravené upomínkové a reklamní dárečky 
a  poděkovali za  spolupráci. Převzali jsme osobní pozdravy 
pro starostu Jiřího Hamroziho a místostarostu Luboše Čmie-
la. S Editou Peter jsme pak už dojednali technické podmínky, 
náplň a časový harmonogram našeho koncertu. Tímto jí ješ-
tě jednou velice děkujeme za skvělou organizaci.
Koncert se vyvedl po  všech stránkách. Sklidili jsme ovace 
a veřejné poděkování za účast na oslavách města Tjačiv. Lidé 
v Tjačivu jsou skromní, milí a dobrosrdeční. Jsme rádi a moc 
děkujeme, že jsme mohli prezentovat a zastupovat Jablun-
kov na  Ukrajině. Vážíme si nového poznání, skvělých lidí 
a spolupráce s nimi. Od obyvatel Tjačivu přinášíme pozdra-
vy pro všechny Jablunkovany.
Sestřih koncertu je možno zhlédnout na: 
-  youtube účet Bidon: https://www.youtube.com/user/

Bidonrock
-  stránkách Bidon: http://www.bidon.cz/
-  facebook Bidon: https://www.facebook.com/

BidonJablunkov/
Za kapelu BIDON - Oldřich Volný

Report kapely Bidon z oslav města TJAČIV
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V  pátek 15. listopadu byla na  SOŠ 
a SOU podnikání a služeb v Jablunko-
vě slavnostně otevřena učebna virtu-
ální reality za  účasti vážených hostů, 
náměstka hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje pro školství a sport Stanislava 
Folwarczného, místostarosty Jablun-
kova Luboše Čmiela, ředitelů základ-
ních škol a dalších. Tento projekt je fi-
nancován z  evropských fondů s  při-
bližně desetiprocentní krajskou spo-
luúčastí.
Nová učebna si vyžádala pětimilio-
novou investici, z níž šla více než po-
lovina na  technologie. „Práce s  digi-
tálními technologiemi je pro mno-
hé obory absolutně nepostradatelná. 
Moravskoslezský kraj jako zřizovatel 
středních škol v  regionu klade důraz 
na modernizaci učeben a vytváření co 
nejvhodnějších podmínek pro výuku. 

Je to způsob, jak studium ne-
jen zatraktivnit, ale také posu-
nout dál. Čím lepší dovednosti 
žáci získají, tím jednodušeji se 
budou prosazovat na trhu prá-
ce. V moderních technologiích 
je budoucnost,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Stanislav Folwar-
czny.
Tato nejnovější technologie 
v  sobě skrývá velký potenci-
ál, který budou nejvíce využí-
vat žáci nového maturitního 
oboru Výpočetní technika pro průmy-
sl. Avšak záměrem školy je, aby učeb-
na sloužila nejen pro potřeby výuky 
na SOŠ a SOU Jablunkov, ale aby byla 
využívána i základními školami v oko-
lí jako zpestření výuky všeobecných 
předmětů. „Možnosti využití učeb-
ny virtuální reality jsou velmi široké - 

od výuky programování a modelování 
ve 3D prostoru, přes následné využití 
v odborných předmětech, až po uplat-
nění ve výuce zeměpisu, fyziky, biolo-
gie a mnoha dalších,“ shrnul téma ře-
ditel školy Roman Szotkowski.

SOŠ a SOU podnikání  
a služeb Jablunkov

Jablunkovští středoškoláci se budou učit ve virtuální realitě

W dniach 23 - 25 października parla-
mentarzyści z  naszej szkoły, czeski-
ej szkoły z Jabłonkowa i Piosku wyje-
chali na  trzydniowy Kurs Parlamen-
tarzysty na Kuzubową. Projekt został 
zorganizowany przez Lokalny Plan 
Działania (MAP II - Místní akční plán 
pro ORP Jablunkov II reg. č.: CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/17_047/0009093).
We wrześniu w szkołach odbyły się de-
mokratyczne wybory, z których wyło-
niono aktywnych i  zdolnych parla-
mentarzystów, których połączył jeden 
cel - organizowanie wspólnych akc-
ji. Doświadczeni lektorzy z  Centrum 
Demokratycznego Myślenia (CEDU) 
pokazali nam, w jaki sposób prowad-
zić wspólny dialog i  realizować pro-
jekty w szkołach. Lektorzy byli bard-
zo dobrze przygotowani, prowadzili 
atrakcyjne zajęcia, gry i zabawy. 

Ich celem była współpraca parla-
mentów szkolnych i  międzyszkol-
nych. Uważam, iż cel spotkania na Ko-
zubowej został spełniony. Wierzę, 
że projekt ten zachęci nas do  pracy, 
zainspiruje do  twórczego działania 
i  poprawi współpracę między szkol-
nymi parlametami.
Na  wiosnę nasz parlament uczni-
owski „Bodyguardzi Henia“ zorgani-
zuje wielką akcję – „Ekoprojekt“, w 
którym udział wezmą uczniowie 2. 
stopnia. Projekt nazwaliśmy: ,,He-
nio ratuje Beskidy“. Chcemy po-
kazać, że młodym ludziom nie jest 
obojętne, w jakim środowisku żyje-

my i  mieszkamy. Będziemy się sta-
rać, by nasze Beskidy były czysts-
ze i  piękniejsze, dlatego zaplano-
waliśmy zorganizowanie Dnia Eko-
logicznego. Uczestniczy absolwu-
ją trasę turystyczną, podczas któ-
rej będą spęłniać różne zadania oraz 
posadzą kawałek zielonych płuc na-
szych Beskidów, czyli określoną 
liczbę drzewek.
Chciałabym, żeby nasz parlament ki-
erował się następującym hasłem: 
„Grupa ludzi dokona rzeczy wiel-
kich, samodzielna praca, to kropla 
w morzu potrzeb naszej planety.“

Ema Tomanek klasa 8 A

Kurs Parlamentarzysty

Město Jablunkov dlouhodobě pod-
poruje cyklodopravu a cykloturistiku. 
V roce 2019 město získalo 292.500 Kč 
na projekt Studie - cyklodoprava cen-
trum z dotačního titulu Podpora roz-
voje cykloturistiky v  Moravskoslez-
ském kraji pro rok 2019+. Tato vyhle-
dávací studie řeší předpokládané tra-
sování ucelené cyklostezky a  cyk-
lotrasy ve  městě Jablunkov. Řeše-
ný úsek navazuje na stávající síť cyk-
lotras propojujících centrum města 

s okolními obcemi.
Moravskoslezský kraj v  tomto roce 
také podpořil projekt s  názvem Stu-
die pro optimalizaci obecního systé-
mu nakládání s odpady ve městě Jab-
lunkov částkou 161.500 Kč v rámci do-
tačního programu Studie pro opti-
malizaci obecních systémů nakládá-
ní s  odpady. Důvodem pořízení Stu-
die je navržení opatření vedoucích 
k  efektivnějšímu předcházení vzni-
ku komunálních odpadů a  nakládání 

s nimi. Výsledkem studie je návrh op-
timálního řešení systému svozu a na-
kládání se směsným komunálním od-
padem včetně motivačních progra-
mů pro občany.

Ing. Monika Motyková, 
MěÚ Jablunkov

Město získalo finanční podporu na Studie
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Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se uskutečnil lampionový průvod u příle-
žitosti svátku svatého Martina pořádaný MŠ Bezručova. Po  za-
hájení akce paní ředitelkou Bc.  Ilonou Nieslanikovou přijel Mar-
tin na bílém koni. Děti ze všech tříd Martinovi zazpívaly a zare-
citovaly básničky a pranostiky. Poté následoval společně s Mar-
tinem lampionový průvod do  městského lesa, kde děti hleda-
ly svatomartinský poklad. V městském lese byl pro rodiče a děti 
přichystaný medový čaj. Akce skončila společným rozloučením 
se svatým Martinem. Děkujeme Dobrovolnému klubu rodičů 
MŠ Bezručova za peněžní příspěvek pro tuto akci. Rodiče se dále 
mohou těšit na  Vánoční besídku, která se uskuteční ve  čtvrtek  
12. 12. 2019. Jste všichni srdečně zváni.

Kolektiv MŠ Bezručova.

SVATOMARTINSKÝ 
LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD

Maličká kavárna 
plná chutí a vůní. 

Ochutnejte 
výbornou kávu, 
domácí dezerty 
a kvalitní víno 
na jednom místě. Najdete nás 

v uličce Plk. Velebnovského 162,  
739 91 Jablunkov.

www.monocafe.cz

Zveme do čerstvě 
otevřené kavárny 

v Jablunkově!
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Górole na wandru 
pozywajóm 12.12.2019 o godzinie 17:00 w JACKi, 
Mariánské náměstí 1 na pogawyndke o tym jak 

rok a pół wandrowali po Ameryce Środkowej 
a Południowej. Wstympne: kiela gdo do.

Předvánoční prodejní výstava
Denní stacionář sv. Josefa srdečně zve ve čtvrtek 

12. 12. 2019 od 8.30 do 18.00 hodin na předvánoční 
prodejní výstavu plnou originálních ručních 

výrobků. Výstava proběhne v suterénu základní 
umělecké školy (ulice Bukovecká 479, Jablunkov). 

Vánoční turnaj v elektronických šipkách
Klub Zahrádkář, DC Dragons a DC Predators 

pořádají za podpory města Jablunkova Vánoční 
turnaj v elektronických šipkách 2. a 3. ligy 
registrovaných a neregistrovaných hráčů.  
Turnaj se koná 21. 12. 2019 od 10.00 hodin  

v Klubu Zahrádkář. Soutěží se o ceny,  
občerstvení zajištěno. 

Přihlášky podávejte do 20. 12. do 20.00 hodin na tel. 
607 415 607 nebo e-mailem rmartynek@gmail.com 

nebo na fcb Roman Martynek. Počet hráčů  
je omezen na 50 osob. 

Pozvánky: Rádi bychom Vás pozvali ve středu 18. prosince 2019 na Ad-
ventní koncert Základní umělecké školy Jablunkov. Koncert 
připravují učitelé a žáci a bude se konat v kostele Božího těla 
v Jablunkově. 
Vánoční náladu Vám v 16 hodin navodí pěvecké sbory, lidová 
kapela, flétnový soubor, žesťové trio, kytarový soubor či zvu-
ky varhan a klavíru, můžete se také těšit na smyčcový orchestr. 
Na Vaši návštěvu se těší žáci a učitelé 

ZUŠ Jablunkov 

Adventní koncert ZUŠ Jablunkov 

 V úterý 3. 12. 2019 nás čeká dal-
ší zastavení z  cyklu JDĚTE VEN!, 
tentokrát na  téma „HVĚZDNÁ 
PŘÁNÍ ZIMNÍHO SLUNOVRA-
TU“. Cena 50 Kč. Opět se můžete 
těšit na netradiční objevování pří-
rody, na nové hry a pokusy a zába-
vu určenou všem dětem od 5 let. 
Čeká nás, mimo jiné, i návštěva hvězdárny a výroba krys-
talů. Dotaci na tuto akci poskytl Moravskoslezský kraj. 
 DDM Jablunkov srdečně zve všechny děti na Tvořivé díl-

ničky v  duchu vánočního kuchtění, a  to na  pečení „VÁ-
NOČNÍCH SUŠENEK S OBRÁZKY", které se bude konat 
11. 12. 2019 od 15 hod. v prostorách DDM. Je třeba se při-
hlásit v kanceláři DDM Jablunkov nebo online přes webo-
vé stránky do 6. 12. 2019. 
 A máme tady poslední víkendovku roku 2019, tentokrát 

to bude „VÍKENDOVKA VÁNOČNÍCH HVĚZD“ ve dnech 
13. – 15. 12. 2019. Pro děti je připraven speciální vánoč-
ní program a k tomu jako bonus celodenní výlet do Os-
travy na velice oblíbenou Laser game. Cena 390 Kč. Grant 
na tuto akci poskytlo město Jablunkov.

Bližší informace o všech akcích průběžně zveřejňujeme 
na  internetových stránkách http://www.ddm.jablun-
kov.cz/ a  FB DDM https://www.facebook.com/jablun-
kovddm/?fref=ts

Moc se na vás těší zaměstnanci DDM 

INFO O AKCÍCH DDM 
JABLUNKOV – prosinec 2019

Vážení obyvatelé města Jablunkova,
rádi bychom vás informovali, že od 1. 12. 2019 

bude alergologická ambulance Alergomed přestěhována 
do nových prostor na adresu: Mariánské náměstí 19, 

739 91 Jablunkov (2. patro)  
(budova cukrárna Kolesa, hospůdka Na Rynku)

Dále upozorňujeme klienty, že se změnou adresy 
dochází i ke změně telefonního čísla. Nově nás zastihnete 

na telefonním čísle 598 598 232.
Těšíme se na vás v nových prostorech,  

tým ALERGOMED Jablunkov

Od 1. 12. 2019 – ZMĚNA 
ADRESY A TELEFONNÍHO ČÍSLA
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Pragnę serdecznie podziękować 
za  współpracę Polskiej szkole pod-
stawowej im. H. Sienkiewicza w 
Jabłonkowie. 
Dne 11. 11. 2019 jsme díky základ-
ní škole mohli s našimi klienty Denní-
ho stacionáře sv. Josefa Charity Jab-
lunkov pozorovat svět kolem nás pro-
střednictvím mikroskopů, které nám 
škola zapůjčila rovněž s  preparáty 
a  popisky. Mnozí naši klienti tak úpl-
ně poprvé dostali šanci "vidět svět ji-
nak a zblízka". Byli fascinováni tím, jak 

originální je každá živá bytost - ať je 
to rostlina, živočich nebo člověk. Nej-

větší úspěch nakonec sklidily zvětše-
né lidské vlasy, protože pod sluneč-
ním zářením dostaly zlatý a  stříbrný 
nádech (mimo svých původních přiro-
zených barev). Našim klientům i nám, 
pracovníkům, se opět o něco více roz-
šířily obzory. 
Děkujeme za toto vstřícné gesto. Velmi 
si jej vážíme a těšíme se na další milou 
spolupráci. 
Za klienty a pracovníky stacionáře

Mgr. Magdalena Marie Dziadková 
Turoňová, vedoucí

DZIĘKUJEMY! 

Milí senioři,
Senior Point úspěšně funguje v  Jab-
lunkově už celý rok. Uspořáda-
li jsme mnoho krásných akcí. Napří-
klad jsme ve spolupráci s  Jablunkov-
ským centrem kultury a informaci na-
vštívili město Gogolin a zámek v Ku-
níně. Společně s  jablunkovským klu-
bem důchodců jsme podnikli zájezdy 
po našich moravských kulturních pa-
mátkách a  v  Polsku jsme si prohlédli 
zámek ve Visle - Rezidenci preziden-
ta PL. Pro občany města jsme uspo-
řádali různé besedy zaměřené na té-

mata ochrany a bezpečnosti seniorů. 
Přednášeli nám příslušníci Policie ČR, 
zástupci hasičů a  zdravotníků. Stá-
le také probíhají besedy s  vedením 
města a  seniory. Moravskoslezský 
kraj poskytuje pro bezpečnost seni-
orů hlásiče požáru a detektory oxidu 
uhelnatého, které chrání naše zdraví 
a majetky. 
V  sídle Senior Pointu v  Jablunkově si 
rovněž můžete vyřídit slevový Seni-
or pas, který platí v celé Evropské unii, 
a také je zde zdarma k využití internet. 
Závěrem srdečně zveme všechny se-

niory, kteří náš Senior Point ještě ne-
navštívili, aby se za námi přišli podívat, 
poinformovat se o tom, jaké služby jim 
můžeme nabídnout. Najdete nás v bu-
dově JACKI, Mariánské náměstí 1, Jab-
lunkov /informační centrum u  koste-
la v  Jablunkově/, pravidelně každou 
středu 7:30 – 16:00 hod.
Jste srdečně zváni!
Přejeme v  Novém roce hodně zdraví 
a porozumění
Zdeňka Chybidziurová, Emílie Jalub-
ská

za Senior Point Jablunkov

Zprávy ze Senior Pointu Jablunkov

Ve  dnech 1. a  6. listopadu 2019 pro-
běhla v  DDM Jablunkov prezenta-
ce a  praktická ukázka předškolního 
polytechnického vzdělávání pro MŠ 
v  ORP Jablunkov, které se zúčastni-
li ředitelé a  hlavní učitelé MŠ ORP 
Jablunkov. Do  aktivity „MALÝ ŘE-
MESLNÍK“ MAP II se zapojilo 16 MŠ, 
které si svým podpisem memoran-
da s  DDM Jablunkov zajistily výuku 
a  rozvoj manuální zručnosti pro své 
děti předškolního věku v  Centru po-
lytechnického vzdělávání při DDM 
Jablunkov. Vždy jednou v daném po-
loletí žáci navštíví v dopoledních ho-

dinách nově vzniklé dílny, kde si pod 
vedením dvou instruktorů a pedago-
gů vytvoří dřevěnou hračku, kterou 
si s sebou odnesou do MŠ, kde bude 
dále využívána v rámci mezipředmě-
tových vztahů k dalšímu rozvoji dítě-
te. Cílem a  záměrem této aktivity je 
seznámení se s nářadím a základy ře-

meslných činností, rozvoj představi-
vosti, trpělivosti a vztahu k manuální 
zručnosti. Tímto přeji všem předško-
lákům šikovné ruce a radost ze svých 
výrobků, které jim možná v  budouc-
nu otevřou prostor k tvořivosti a vzta-
hu k řemeslné zručnosti. 

Mgr. Václav Pospíšil, ředitel DDM

POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
„MALÝ ŘEMESLNÍK“

Místní akční plán pro ORP Jablunkov II reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093
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Tradice dechové hudby u nás na Jab-
lunkovsku není tak zažitá, jako u  ji-
ného hudebního žánru. Přesto tady 
už 30 let působí kapela, která má své 
příznivce a  fanoušky a  která je sou-
částí mnoha kulturních příležitostí 
a setkání pro širokou veřejnost i uza-
vřené společnosti v tuzemsku i v za-
hraničí.
Svých třicet oslavila Jablunkovanka 
27. 10. 2019 v  domě PZKO Jablunkov 
koncertem, který posluchačům nabí-
dl písně napříč celým repertoárem – 
od  historicky známých až po  moder-
ní orchestrální skladby. Vybrat správ-
né skladby, aby se posluchač nenu-
dil, není vůbec snadné. Vždy chceme, 
aby si lidé s námi zazpívali, zavzpomí-
nali a  také rádi představujeme nové 
melodie, které jsou méně známé, ale 
které poukáží na talenty našich sólis-
tů a souhru celé kapely.
Bohuslav Martynek, úžasný člověk, 
zpěvák a  kamarád s  hlasem, který je 
nenapodobitelný, je už nyní v pěvec-
kém důchodu. Také on poctil náš kon-
cert svou účastí a  zazpíval si s  kape-
lou své oblíbené písně.
Pod vedením kapelníka Mirka Žu-
kowského a  díky klarinetistovi Jo-

sefu Durstinovi kapela za  poslední 
léta výrazně omládla a  kolektiv se 
následně i  v  celku stabilizoval. Mo-
tivační skladby, kterými kapelu zá-
sobují zejména mladší členové, jsou 
hnací silou Jablunkovanky. I  v  hud-
bě, v  dechovce je nutné se přizpů-
sobit době a hrát atraktivně a pouta-
vě pro zachování stávajícího publika 
a získání nového. 
Jablunkovanka dosud natočila jedno 
CD s názvem Kapelo, hraj veselo za fi-
nanční podpory Města Jablunkova, 
Moravskoslezského kraje a  sponzorů 
a počátkem roku 2020 se chce pustit 
do dalšího, nového CD.

Díky kontinuální partnerské a finanč-
ní podpoře města Jablunkova, Mo-
ravskoslezského kraje, města Gogo-
lina, díky všem sponzorům, partne-
rům, přátelům a  rodinám může Jab-
lunkovanka šířit tradici dechové hud-
by u nás ve Slezsku a nejen tady.
A  jak říkají slova jedné písně, kterou 
máme v  repertoáru, „Kdo ze srdce 
dává“, tak takto chceme hrát, zpívat 
a působit a dělat čest dechové hudbě 
a našemu krásnému rodišti.
Děkujeme vám všem za  podpo-
ru a  přízeň a  budeme se na  vás těšit 
na našich koncertech.

Dechový orchestr Jablunkovanka

Jablunkovanka oslavila 30

Každý rok jedou žáci devátých tříd 
z  polské i  české školy na  exkurzi 
do Osvětimi. Již několik let se k nim při-
pojují v  rámci projektu Žijeme na Tro-
jmezí také děti ze slovenské základní 
školy z Kysuckého Nového Mesta.
Dne 4. listopadu 2019 jsme ráno vyra-
zili autobusy z jablunkovského autobu-
sového stanoviště. Trochu jsem z  této 
exkurze měla obavy a  strach, ale sou-
časně jsem se těšila. Osvětim jsem si 
představovala úplně jinak, protože 
jsem byla ovlivněna filmy, které jsme 
zhlédli ve škole. V Auschwitz mě nejvíc 

mě zaujal Blok 4, kde jsme viděli vlasy, 
kufry, boty zavražděných a  plechovky 
smrtícího cyklonu B. Fotky vyhladově-
lých dětí ve mně zanechaly špatný po-
cit, zvlášť při našem současném plýtvá-
ní jídlem. Překvapilo mě, že nacisté po-
sílali lidi s brýlemi jako neschopné prá-
ce do plynových komor. Ve věznici mě 
polil studený pot, jelikož to muselo být 
pro ty vězně depresivní. Část koncent-
račního tábora Březinka - Birkenau byla 
pro mě nejhorší, hlavně krematorium. 
Velmi nepříjemně na mě působila chů-
ze mezi baráky, šlapali jsme vlastně 

po popelu z  lidských těl, který nacisté 
rozsypávali kolem, sypali jej do řek atd. 
Nechápu, jak doktor Mengele mohl dě-
lat pokusy na dětech. A  jak se do  jed-
noho dobytčího vagonu mohlo vlézt 
100 lidí, když se tam sotva vlezla naše 
třída. 
Jsem ráda, že jsem se narodila v  této 
svobodné zemi a  hlavně v  této době, 
kdy je mír a  klid. Na  exkurzi do  kon-
centračního tábora jezdili i naši rodiče 
a  po  letošním zážitku bych doporuči-
la, aby škola organizovala exkurze i pro 
další deváťáky.  ZŠ Jablunkov

Auschwitz
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Jubileusze skłaniają do  zadawania py-
tań. Czy wydarzyło się coś godnego 
uwagi, coś bardzo ważnego, co przej- 
dzie do  historii? Czy człowiek podej- 
mował trafne decyzje, czy właściwie 
korzystał z  wolnej woli? Nim przej- 
dę do  naszego Jabłonkowa, przypo-
mnę inne jubileusze, które poprze- 
dziły obecność franciszkanów w naszym  
mieście. Rozpocznę od 30-tej rocznicy, 
kiedy to w Watykanie 12 listopada 1989 
r. Jan Paweł II ogłasza Anežkę Czeską 
świętą. Po paru dniach 17. 11. wskutek 
tzw. „aksamitnej rewolucji“ padł komu-
nizm jeszcze w byłej Czechosłowacji, 
co spowodowało zmianę polityki wo-
bec Kościoła. Nasze siostry Elżbietanki 
nie przespały poranka i od razu wyko- 
rzystały ten moment. Żyjąca wówczas 
matka przełożona Rafaela Brożek zwró-
ciła się z prośbą do ówczesnego ordy-
nariusza ołomunieckiego ks. bp. Fran-
tiška Vaňáka o przysłanie kapłana, któ-
ry objąłby opieką siostry, szpital i  rek-
torstwo kościoła klasztornego. W tam-
tych czasach odczuwano w naszej re-
publice brak kapłanów, więc ks. biskup 
zaproponował, żeby siostry zwróciły 
się do najbliższej Prowincji Braci Mniej-
szych - franciszkanów w Panewnikach 
w Polsce. Po uzyskaniu pisemnego za-
twierdzenia w grudniu 1990 r. przy-
jeżdża do  nas niezapomniany o. Dob-
rosław Mężyk, który rozwija dyna-
miczną działalność zewnętrzną, a ta w 
tym okresie była nam bardzo potrzeb-
na. Stał się on inicjatorem aktywnoś-
ci duszpasterskich, przede wszystkim 
ożywił życie kościelne, zaktywizował 
młodzież, dzieci, dorosłych i  zaraz się 
zorientował, że sam temu nie podoła. 
Rozpoczął starania by w 1992 r. skiero-
wano do Jabłonkowa drugiego kapła-
na – franciszkanina. Został nim o. Sy-
rach Janicki. Kiedy już było ich dwóch, 
jesienią 1992 r. poszukiwano domu w 
Jabłonkowie lub okolicy, który mógł-
by być zaadoptowany jako samodziel-
ny klasztor. Wybór padł na domek przy 
ul. Velebnovského 445, który jest włas-
nością sióstr elżbietanek. Jest wiosna 
1993 r. i rozpoczęcie przebudowy, któ-
rej darmowym projektantem i inżynie-
rem naczelnym budowy został inż. Je- 
rzy Szkatuła. Dzięki ofiarności bardzo 
wielu parafian, prace budowlane przy- 
brały niezwykle szybkie tempo. Kie- 
rował nimi pan Karel Puczok i już jesie- 
nią 1994 r. zakończono przebudowę.  
Datę poświęcenia domu i kaplicy klasz-
tornej ustalił i  uroczystości przepro-

wadził ks. bp. Jan Graubner 9 paździer-
nika tegoż roku. 
Wróćmy myślą do  chwil obecnych 
i  uroczystości jubileuszowych 25-lat 
istnienia klasztoru franciszkanów w 
Jabłonkowie, które miały miejsce w 
poniedziałek 28.10. br. Uroczysta msza 
polowa była sprawowana w ogrodzie 
klasztornym o  godz. 15,00 . Przewod-
niczył o. Symplicjusz Sobczyk obecny 
przełożony a  koncelebrowali: ks. pro-
boszcz Alfred Volný, o. Dobrosław, o. 
Syrach, o. Eligiusz, o. Filip, o. Wit i  o. 
Henryk. W homilii, którą wygłosił o. Sy-
rach, przede wszystkim z wdzięcznoś-
cią i szacunkiem wspomniał o budow-
niczych i dobroczyńcach, podkreślił, że 
wspólnoty zakonne elżbietanek i fran-
ciszkanów w tej parafii są szczególnym 
darem Opatrzności Bożej i  parafianie 
mają dostęp do  głębokiej duchowoś-

ci. Zdradził także tajemnicę wmurowa-
nia kamienia pod tabernakulum, któ-
ry przywiózł z  pielgrzymki do  Włoch 
w 1993 r. z  Porcjunkuli z  myślą, by to 
miejsce było również ważne dla wspól-
not franciszkańskich jak Kaplica Mat-
ki Bożej Anielskiej w Asyżu. By to była 
Jabłonkowska Porcjunkula. Na  zakoń- 
czenie odśpiewano uroczysty hymn Te  
Deum Laudamus. A  ja skromnie skie- 
ruję słowa do  obecnych kapłanów 
franciszkanów: Drodzy ojcowie! Nie 
ustawajcie w swoich staraniach o  po-
głębianie naszej wiary i  naszej du-
chowości. By ten płomień ognia, który  
od dawien dawna w nas płonie, a z przy- 
byciem pierwszych franciszkanów  
zapłonął nowym franciszkańskim du-
chem, nigdy nie wygasł. Wszak ewan-
gelista Łukasz napisał „Przyszedłem 

rzucić ogień na ziemię i  jakże pragnę, 
żeby on zapłonął“ Łk 12,49. Posłużę się 
komentarzem napisanym przez św. 
Jana Pawła II do  tych właśnie ewan-
gelicznych słów: „Ogień, oto, co może 
hartować wasze serca i  pobudzać je 
do  podejmowania zadań nawet naj-
trudniejszych, ogień, który przyniósł 
Chrystus, ogień Ducha św., który spa-
la wszelką ludzką nędzę, każdy cias-
ny egoizm, każde małostkowe myśle-
nie. Pozwólcie, by ogień ten wybuchał 
w waszych i naszych sercach. Oby nic 
i nikt nie potrafił go zgasić “.
W związku z  zbliżającymi się święta-
mi Bożego Narodzenia i  wejściem 
do  Nowego Roku 2020 życzę wszyst-
kim błogosławieństwa Bożego oraz że-
byśmy wszystkim nieśli pokój.

Joanna

Jubileusz 25-lecia klasztoru franciszkanów w naszym Jabłonkowie
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PROGRAM  
KINA MÍR  

JABLUNKOV 
Prosinec 2019

Středa 4. prosinec v 18:00 hod. 
ČR, LV, NLD – drama 

Tiché doteky 
Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodi-
nu z vyšší vrstvy. Musí se starat nejen o honosný dům 
ve vilové čtvrti, ale především o desetiletého Sebastia-
na. Již první setkání však naznačí, že od ní bude očeká-
váno mnohem více. Podaří se dospívající dívce vymanit 
z  náruče fanatické komunity, navíc daleko od  domova 
a svých běžných starostí?
Mládeži do 15 let nepřístupný Vstupné 40 Kč 96 min.

Pátek 6. prosince v 18:00 hod. 
DEU – komedie 

Bez věcí nad věcí 
Nejlepší přátelé Toni a  Paul se na  100 dnů vzdají díky 
sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze 
svých věcí zpět. Během této výzvy si možná uvědomí, že 
jediné, bez čeho nelze žít, je přátelství.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 111 min.

Středa 11. prosince v 17:00 hod. 
USA – rodinný, animovaný, dobrodružný 

Lví král 
Snímek Lví král od studia Disney, jenž režíroval Jon Fa-
vreau (Kniha džunglí), se odehrává v  africké savaně, 
kde se narodil budoucí panovník všeho živého. Malý lví 
princ Simba zbožňuje svého otce, lvího krále Mufasu, 
a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne všichni 
se z malého Simby radují.
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 118 min.

Pátek 13. prosince v 17:00 hod. 
USA – sci-fi 

Muži v černém: Globální hrozba 
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šme-
jdem z vesmíru. Ve svém novém dobrodružství čelí do-
sud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojí-
mu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 115 min.

Středa 18. prosince v 18:00 hod. 
ČR – drama, komedie 

Pražské orgie 
Příběh filmu Pražské orgie nás zavádí do poloviny 70. let. 
Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman – často 
využívané alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby 
zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Na své praž-
ské misi se seznámí se svéráznou a nezkrotnou spisova-
telkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž 
každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 112 min.

Pátek 20. prosince v 17:00 hod. 
BEL – animovaný 

Psí veličenstvo 
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském pa-
láci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se 
na dobrodružnou cestu, během které objeví své pravé já 
a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 92 min.

Pátek 27. prosince ve 14:00 hod. 
CAN – animovaný 

Princ Krasoň 
Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka či Popelka? 
Všechny jsou zamilované do Prince Krasoně. Ještě když 
byl malý chlapec, zlomyslně ho zaklela zlá královna. Aby 
zlomil kletbu a  našel pravou lásku, vydá se na  dobro-
družnou cestu.
Mládeži přístupný Vstupné ZDARMA 90 min.
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3. 12. 2019  
Senioři na síti – kurz PC pro seniory 
Jablunkov, Knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
5. 12. 2019 
Senioři na síti – kurz PC pro seniory 
Jablunkov, Knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
8. 12. 2019, 15.00 hod. 
Advent s hlubokými žesti – Zimní 
koncert v rámci SHF 2019 
Jablunkov, kostel Božího Těla 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
9. 12. 2019 
Adolf Dudek pro děti I. st. ZŠ 
Jablunkov, sál radnice 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
9. 12. – 31. 12. 2019 
Vánoční výstava – Wystawa Świąteczna  
Jablunkov, Jablunkovské centrum 
kultury a informací 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací, Klub Kobiet PZKO Jablunkov
9. 12. 2019 v 15.30 hod.
Mozkovna – trénování paměti 
Jablunkov, Knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací 

10. 12. 2019
Senioři na síti – kurz PC pro seniory 
Jablunkov, Knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
10. 12. 2019 v 17 hod.
Cestovatelská přednáška – Górole 
na wandru - Magda a Krzysztof Klimkovi 
Jablunkov, sál JACKi 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
12. 12. 2019 
Senioři na síti – kurz PC pro seniory 
Jablunkov, Knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
14. 12. 2019 v 17 hod.
Pohádkové soboty – Gulliverovy 
cesty – TD Bajka 
Jablunkov, sál radnice 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
14. 12. 2019 v 8.15 hod.
Badmintonový turnaj o pohár 
starosty města Jablunkov 
Jablunkov, sál PZŠ Jablunkov  
Pořadatel: Badmintonový oddíl
15. 12. 2019 
Vánoční jarmark 
Jablunkov, Mariánské náměstí 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací

18. 12. 2019 v 16 hod.
Adventní koncert žáků ZUŠ 
Jablunkov 
Jablunkov, kostel Božího Těla 
Pořadatel: ZUŠ Jablunkov

19. 12. 2019 v 15.30 hod.
Vánoční koncert žáků ZŠ Jablunkov 
Jablunkov, ZŠ Jablunkov 
Pořadatel: ZŠ Jablunkov, Lesní 

28. 12. 2019 – 1. 1. 2020 
Dny zabijačkových specialit 
na Studeničném 
Mosty u Jablunkova, chata Studeničné 
Pořadatel: Chata Studeničné

29. 12. 2019 
Běh do vrchu – Mosty – Skalka – 
Memoriál Milana Podeszwy 
Mosty u Jablunkova, chata Skalka  
Pořadatel: HO TJ Sokol Mosty 
u Jablunkova, chata Skalka

4. 1. 2020 
Mezinárodní přehlídka lidových 
kapel a folklorních souborů 
Mosty u Jablunkova, sál PZKO 
Pořadatel: Górole

6. 1. 2020 v 16 hod.
Koncert świąteczny 
Jablunkov, kostel Božího Těla 
Pořadatel: Chór męski Górol

Přehled akcí na Jablunkovsku – prosinec 2019

Vánoce nám klepou na dveře a společně s nimi i vánoční jar-
mark, na  kterém můžete shlédnout nejen pěkný kulturní 
program, ale také ochutnat mnoho vánočních dobrot. Udě-
lat někomu radost dárkem. Zkrášlit své byty a domky nád-
hernou vánoční výzdobou, která na  jarmarku nebude urči-
tě chybět. 
Proto přijďte na  vánoční jarmark, který se letos koná  
15. 12. 2019 od 11.30 hodin na Mariánském náměstí. Budeme 
se těšit na hojnou návštěvu. 
Rádi bychom vás také pozvali na „Vánoční výstavu“, které se 
ujaly dámy z MS PZKO Jablunkov. Vernisáž výstavy se usku-
teční 9. 12. 2019 v 17.00 hodin v JACKi, Mariánské náměstí 1. 
Expozici s vánoční tematikou lze shlédnout do 31. 12. 2019. 
Výstava bude částečně prodejní. 
S příchodem roku 2020 jsme připravili pro všechny Jablun-
kovany malé překvapení. Začátkem ledna se objeví ve vašich 
poštovních schránkách nový kulturní zpravodaj JACKi. 
Kulturní měsíčník JACKi bude distribuován všem občanům 
města Jablunkov zdarma. Více už nebudeme prozrazovat, 
budeme se těšit na vaše reakce. 
Jménem Jablunkovského centra kultury a  informací vám 
chceme tímto poděkovat za  dosavadní přízeň a  podporu, 
kterou nám projevujete nejen na akcích. Krásné a požehna-
né Vánoce, hodně zdraví, štěstí po celý rok 2020!

Jablunkovské centrum kultury a informací 

Milí Jabkoví čtenáři 
a návštěvníci Jablunkovského 

centra kultury a informací!




