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Milí spoluobčané,
plesová sezona roku 2020 je v  plném 
proudu a  po  dvou letech, kdy se ple-
sy na radnici nemohly konat, jsme ko-
nečně díky rekonstrukci společenské-
ho sálu, konkrétně instalaci nové vzdu-
chotechniky, mohli reprezentační ples 
města uspořádat i  v  novotou vonících 
prostorách naší jablunkovské radnice. 
Za  námi je už také tradiční každoroč-
ní Tříkrálová sbírka, za kterou si upřím-
ný dík zaslouží nejen dobrovolníci z řad 
koledujících „králů“, ale také naši obča-
né za svoji štědrost.
Když se ještě vrátím ke konci teprve ne-
dávno uplynulého roku, těší mě dvě 
věci. Tou první je skutečnost, že vánoč-
ní koncerty navštěvovala velká spous-
ta Jablunkovanů a bylo vidět, že tu žijí 
lidé, kteří milují hudbu, rádi se setká-
vají a váží si zdejších tradic. A tou dru-
hou věcí je, že závěr roku proběhl bez 
problémů, v  klidu, o  což se samozřej-
mě zasloužily i naše bezpečnostní slož-
ky – městští strážníci, policisté i hasiči. 
Právě ti posledně jmenovaní také usku-
tečnili tradiční výstup na Kamenitý. Le-
tos proběhl už osmý ročník závodu, je-
hož myšlenkou je mimo jiné také uká-
zat veřejnosti filozofii hasičů, že společ-
ně táhnou za jeden provaz. 
Pokud přemýšlíte o pěkném dárku, kte-
rým byste potěšili své blízké nebo přá-
tele v  novém roce, pak si dovolím vás 

upozornit na  půvabnou knížku Henry-
ka Wawreczky, která vyšla v  prosinci. 
Jmenuje se Jablunkov včera a dnes a je 
plná úžasných fotografií nejrůznějších, 
vám jistě dobře známých, míst ve měs-
tě. Na každé stránce je ke zhlédnutí foto-
grafie z časů starého Jablunkova a k ní to 
samé místo či stavba ze současnosti. Při-
znám se vám, pěkně se u ní vzpomíná… 
Radost mám také z toho, že zdejší děti 
hojně navštěvují divadelní představení, 
která se konají v sále radnice. Pohádko-
vé soboty mají takovou účast a  přiná-
šejí našim nejmenším tak příjemné zá-
žitky, že není těžké těšit se z nich spo-
lu s nimi.
Vy starší zase můžete místo pohádek 
sledovat televizi Polar. Připravili jsme 
novinku, a  sice pravidelné celoroční 
vysílání. Každý měsíc si můžete pustit 
pořad Jablunkovský miniexpres, který 
bude věnovaný, jak už název napovídá, 
dění v našem městě. 
Informací z poslední doby je dokonče-
ní úprav u mateřské školy číslo popisné 
800, kde je zpevněná plocha na parko-
vání a  připravená dotace na  vybavení 
dětských hřišť, z níž bude hracími prv-
ky vybavena zahrada u mateřinky.
Celých 15 lednových dní jsme také če-
kali na  prvního jablunkovského ob-
čánka. A naštěstí jsme se dočkali ještě 
do tohoto vydání Jabka. Je jím chlape-
ček s krásným jménem Hynek. 

Společně s  Dolní Lomnou a  Mosty 
u  Jablunkova chystáme také projekt 
cyklostezky pod viaduktem.
Možná jste zaregistrovali, že Jablun-
kovské centrum kultury a  informa-
cí (JACKi) vydává od nového roku svůj 
vlastní zpravodaj, kde najdete přede-
vším informace o akcích, které organi-
zují. Zpravodajem informujícím obča-
ny o životě ve městě a také přinášejícím 
zprávy z městského úřadu zůstává vám 
důvěrně známé Jabko. 
Mějte se pěkně, užívejte si mírné zimy 
a těším se na vás opět v dubnu.

Ing. Jiří Hamrozi, starosta města
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Statistický přehled činnosti Městské policie Jablunkov za rok 2019

V organizační struktuře Městského úřa-
du Jablunkov došlo k 1. 1. 2020 ke změ-
nám. Na  základě usnesení rady měs-
ta vznikl nový odbor investic a rozvoje 
města. Odbor vznikl v  rámci rozdělení 
stávajícího odboru místního hospodář-
ství na dva samostatné celky, kdy změ-
na vychází z  nové koncepce městské-
ho úřadu, jenž se snaží zefektivňovat 
a  zpřehledňovat vlastní činnosti, zlep-
šovat komunikaci a  optimalizovat ná-
klady. 

Na  nově vzniklém odboru budou pů-
sobit úředníci, kteří se již investičním 
akcím věnovali na  předchozích odbo-
rech. Náplň odboru Investic a  rozvo-
je města budou zajišťovat pracovníci 
Ing.  Karin Kadlubcová, Jiří Labaj a  ve-
doucí odboru Ing. Radim Sikora. 
Nový odbor investic a  rozvoje měs-
ta bude mít v  náplni zejména koor-
dinaci výkonu agend spočívajících 
v přípravě a realizaci investičních akcí 
města a  činností s  tímto souvisejí-

cích. Pracovníci nového odboru se 
budou věnovat veřejným zakázkám 
ve  všech fázích, od  studií, přes pro-
jektové dokumentace a  výběrová ří-
zení, až po  realizaci, dozor a  případ-
né reklamace.
Nový tým odboru investic a rozvoje se 
těší na spolupráci a nové výzvy. V dal-
ších číslech zpravodaje Jabko budeme 
čtenáře informovat o realizovaných zá-
měrech města Jablunkov. 

MěÚ Jablunkov, Ing.Radim Sikora

Změna v organizační struktuře MěÚ Jablunkov
aneb vznikl nový odbor investic a rozvoje města

Přijďte na nejbližší, tentokrát mimořád-
né zasedání zastupitelstva města, kte-
ré je plánováno na úterý 11. února 2020 
od 15:00 hodin v sále na radnici.
Návrh programu nejbližšího jednání 
bude zveřejněn na webových stránkách 
nejpozději 7 dnů před konáním. Zase-
dání je veřejné a veřejnost může vystou-

pit na zasedání zastupitelstva v diskusi 
k jednotlivým bodům programu, ovšem 
za  dodržení pravidel stanovených Jed-
nacím řádem zastupitelstva města. 
Další řádné termíny jsou stanoveny 
na 17. března, 16. června, 15. září a 15. pro- 
since. V případě nutnosti projednání mi-
mořádných nebo neodkladných záleži-

tostí může být svoláno zasedání zastu-
pitelstva rovněž mimo plánované termí-
ny nebo tyto mohou být změněny.
Veškeré související dokumenty jsou do-
stupné na webových stránkách města 
Jablunkova v sekci „Zastupitelstvo“.

Ing. Jan Nieslanik
tajemník městského úřadu

Zajímá vás, o čem rozhodují vámi zvolení zastupitelé? 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Zaevidovaných záznamů 44 68 97 96 94 77 73 106 86 94 98 51
Přijatá oznámení 27 42 62 48 35 46 37 66 45 51 46 37
Vlastní záznamy 17 26 35 48 59 31 36 40 41 43 52 14
Počet přestupků 9 26 28 34 58 39 28 32 37 39 44 18
Počet odchycených psů 5 5 4 3 2 4 1 2 2 0 4 3
Postoupení správ.orgánu 3 5 8 13 16 6 5 5 8 15 12 1
Poskytnutí první pomoci 1 1 3 2 0 4 1 3 1 1 0 1
Součinnost s PČR a OOP 
Jablunkov 2 4 5 5 3 14 2 9 11 9 11 12

Městská policie Jablunkov v roce 2019 zaevidovala 984 záznamů, pro upřesnění rozvádíme v tabulce jednotlivé úko-
ny provedené MěP v minulém roce a za jednotlivé měsíce.

Porovnání statistických údajů činnosti městské policie 
v Jablunkově za období let 2017 – 2019

Celkem záznamů 2019 Počet přestupků 2019 Přestupky v dopravě 2019 Přijatých oznámení 2019 Vlastních záznamů 2019
984 386 664 542 442

Celkem záznamů 2018 Počet přestupků 2018 Přestupky v dopravě 2018 Přijatých oznámení 2018 Vlastních záznamů 2018
820 324 406 446 374

Celkem záznamů 2017 Počet přestupků 2017 Přestupky v dopravě 2017 Přijatých oznámení 2017 Vlastních záznamů 2017
918 354 574 509 409

Za  rok 2019 zaevidovala Městská policie 
v Jablunkově 984 událostí. Z toho bylo při-
jato 542 oznámení a strážníci řešili 442 vlast-
ních záznamů. Bylo řešeno nebo postoupe-
no 386 přestupků proti veřejnému pořád-
ku, majetku a občanskému soužití. V dopra-
vě bylo řešeno 664 přestupků. Ve spoluprá-

ci s OO PČR v Jablunkově se podíleli strážní-
ci na 87 událostech. Podezření ze spáchání 
trestného činu na OOP ČR bylo postoupeno 
13 událostí. V 63 případech hlídky zasahova-
ly proti podnapilým osobám, v 18 případech 
hlídka zachránila lidský život při poskytnutí 
první pomoci. V 18 případech zasahovala při 

dopravní nehodě, dále bylo evidováno 39 
záznamů v souvislosti s osobami mladistvý-
mi a nezletilými. Kamerový systém ve měs-
tě odhalil pomocí zaměstnance dispečerské 
služby a  záznamového zařízení protiprávní 
jednání v 17 případech. 

Mgr. Kufa Pavel - velitel MěP Jablunkov
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Vážení občané,
vždy na  začátku nového roku nás čeká vyříze-
ní spousty záležitostí a  jistě mi dáte za pravdu, že 
jakékoliv platby k  těm příjemným zrovna nepat-
ří. Jednou z  nich je zaplacení místního poplatku 
za  provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen poplatků za odpady). 
Město Jablunkov má schválenou novou Obecně zá-
vaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální 
odpad (dále jen OZV). Platnost OZV je od 1. 1. 2020. 
Celý text OZV je k přečtení na internetových strán-
kách města Jablunkov, viz odkaz https://www.jab-
lunkov.cz/vyhlasky%2Da%2Dnarizeni/ds-1009/
p1=3032
Základní sazba poplatku dle Obecně závazné vy-
hlášky Města Jablunkova č. 5/2019 je od  1. led-
na 2020 stanovena ve  výši 600,00 Kč za  poplatní-
ka na rok 2020.
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas 
nebo ve  správné výši, vyměří mu obecní úřad po-
platek platebním výměrem. Včas nezaplacené 

nebo neodvedené poplatky nebo část těchto po-
platků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatků.
Dovolujeme si vám připomenout dosavadní mož-
nosti úhrady poplatku:
1) zaplacení poplatku v  hotovosti na  pokladně 

města, možná je i platba kartou (a to ještě v ter-
mínu před obdržením složenky), bez manipulač-
ních poplatků

2) bezhotovostním převodem (po obdržení složen-
ky – nutno uvést variabilní symbol)

3) zaplacení složenky na poště
V  případě úhrady bezhotovostním převodem je 
nutné uvést variabilní symbol platby. Každý občan 
má svůj neopakovatelný variabilní symbol po  ce-
lou dobu evidence trvalého bydliště v  Jablunko-
vě stejný. Tento variabilní symbol je vždy vytištěn 
buď na poštovní poukázce, nebo na pokladním do-
kladu. Občané, kteří platí poplatek bezhotovostně 
přes účet, si příslušný variabilní symbol mohou od-
souhlasit na městském úřadě. Variabilní symbol si 
mohou sami zkontrolovat ve svých výpisech z běž-

ného účtu či z  dříve obdržené složenky nebo po-
kladního dokladu.
Pokud občan variabilní symbol nezjistí, dostaví se 
na MěÚ, odbor finanční – správa poplatků v kance-
láři pokladny města v budově radnice, kde mu bude 
příslušný variabilní symbol sdělen.
Vážení občané, uhraďte, prosím, poplatek za odpa-
dy platbou v hotovosti na pokladně města, a to ješ-
tě před rozesláním složenek, a to nejpozději v ter-
mínu do 31. března 2020. Přispějete tak ke snížení 
nákladů spojených s tiskem a doručením složenek.
Občanům, kteří v  termínu do  31. března 2020 ne-
využijí možnost úhrady poplatku na pokladně měs-
ta, nezašlou poplatek bezhotovostně na účet měs-
ta č. 1783-168198/0/00 nebo nenahlásí požadavek 
úhrady prostřednictvím služby SIPO, budou násled-
ně rozeslány složenky dle trvalého bydliště (tzn. 
všem jednotlivým osobám - plátcům).
V  případě potřeby vám rádi poskytneme další in-
formace na MěÚ Jablunkov, 
č. tel. 558 340 638, Ing.Romana Ćmielová

MěÚ Jablunkov, odbor finanční

Poplatek za komunální odpad

Město Jablunkov má schválenou novou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku 
ze psů (dále jen OZV), která platí od 1. 1. 2020. Celý text OZV je k dispozici na internetových strán-
kách města Jablunkov https://www.jablunkov.cz/vyhlasky%2Da%2Dnarizeni/ds-1009/p1=3032
Nově sazba poplatku za kalendářní rok činí:
-  za jednoho psa 1.200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.500 Kč,
-  za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož 

držitele, kterým je osoba starší 65 let 300 Kč.
Majitelé psů v rodinných domcích na celém území města platí roční poplatek ve výši 300 Kč, což 
znamená, že je jim dle OZV poskytována úleva ve výši 900 Kč z roční sazby poplatku. Za druhého 
a každého dalšího psa přihlášeného v rodinném domku platí držitel psa 500 Kč.
K dalším důležitým změnám vyplývajícím z nové OZV patří mimo jiné:
Úprava nároku na úlevu u poživatelů důchodů – nyní je nově kritériem věkové hledisko 65 let
Od poplatku je osvobozena osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
Od  poplatku je osvobozena osoba, která je považována za  závislou na  pomoci jiné osoby – 
na základě zákona č. 108/2006 Sb., - doložení nároku na osvobození např. prostřednictvím do-
kumentu o pobírání příspěvku na péči
Poplatková povinnost se nově vztahuje i na cizince
Upozorňujeme občany, že poplatek ze psů za rok 2020 je splatný BEZ VYZVÁNÍ do konce měsí-
ce dubna 2020. 
Pokud nebude poplatek ze psa uhrazen ve stanoveném termínu, bude poplatek vyměřen pla-
tebním výměrem a může být zvýšen až na trojnásobek.
V případě potřeby vám rádi poskytneme další informace na MěÚ Jablunkov, budova radnice, 
kancelář č. 6, telefon 558 340 638, Ing. Romana Ćmielová.

MěÚ Jablunkov, odbor finanční

Místní poplatek ze psů
Schválením Obecně závazné vyhlášky č.4/2019, o místním poplat-
ku z pobytu (dále jen OZV) zavedlo zastupitelstvo města na území 
města Jablunkov nový místní poplatek. Místní poplatek z  pobytu 
s účinností od 1. ledna 2020 nahrazuje poplatek za  lázeňský nebo 
rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Úplné znění OZV je 
k přečtení na internetových stránkách města Jablunkov – https://
www.jablunkov.cz/vyhlasky%2Da%2Dnarizeni/ds-1009/p1=3032
Dle schválené OZV je poplatníkem fyzická osoba, která není přihlá-
šená v obci.
Plátcem poplatku je poskytovatel pobytu za  úplatu (např. hotel, 
penzion, ubytovna, rodinný domek poskytující ubytování atp.), kte-
rý odvádí poplatek na účet města do 15 dnů po uplynutí příslušného 
čtvrtletí. Poplatek lze hotově uhradit na pokladně města.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních nocí u jednotlivého poskytovatele pobytu.
Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu.
Každý ubytovatel má povinnost vést písemně nebo elektronicky 
evidenční knihu, ve které eviduje: den počátku a konec pobytu, jmé-
no, příjmení, adresa poplatníka, datum narození, číslo a druh prů-
kazu totožnosti, výše vybraného poplatku nebo důvod osvobození.
V  případě potřeby vám rádi poskytneme další informace na  MěÚ 
Jablunkov, budova radnice, kancelář č. 6, telefon 558  340  638, 
Ing. Romana Ćmielová.

MěÚ Jablunkov, odbor finanční

Místní poplatek z pobytu

Vážení a milí spoluobčané,
chtěla bych vás touto cestou požádat 
o  kontrolu nájemních smluv a  plateb 
za  hrobová místa na  veřejném pohře-
bišti v Jablunkově.
V  případě jakýchkoliv dotazů volejte 
tel. 558 340 625 nebo se dostavte osob-
ně na Městský úřad v Jablunkově kan-
celář č. 312 (nová budova 2. patro).

Úřední dny:
pondělí a středa  
od 8.00 hodin do 17.00 hodin 
úterý  
od 8.00 do 13.00 hodin
Děkujeme

Jana Lancová,  
referent odboru odbor místního 

hospodářství MěÚ Jablunkov

Hrobová místa



Zpravodaj města Jablunkova 2/2020

5

Tak jako každým rokem, i  letos jste se 
na začátku roku mohli setkat se skupin-
kami tříkrálových koledníků, kteří roz-
nášeli požehnání do  vašich domovů. 
Za  těch dvacet let se z  malé akce stá-
la největší charitativní sbírka v  České 
republice, do  které je zapojeno téměř 
70 tisíc dobrovolníků. I  na  Jablunkov-
sku má Tříkrálová sbírka dlouhou tra-
dici. Jen v našem regionu koleduje 110 
skupinek.
Letos se nám podařilo na Jablunkovsku 
vybrat REKORDNÍCH 1 050 000 KČ,
Z TOHO V JABLUNKOVĚ 265 311 KČ.
Děkujeme! Z této částky obdrží Charita 
Jablunkov 65% na provoz svých služeb 
a na pomoc lidem v nouzi. 
Velmi děkujeme všem koledníkům 
a  vedoucím skupinek. Bez jejich nasa-

zení a obětavosti bychom to nezvládli. 
Velmi si ceníme toho, že vyrážejí do ulic 
za  jakéhokoliv počasí. Každý, kdo kdy 
chodil se skupinkami, zažil určitě ne-
příjemné situace se psy nebo nerud-
nými občany. Přesto je většina koled-
níků ochotna chodit i další rok. Velmi si 
toho vážíme! Možná si to někteří koled-
níci neuvědomují, ale jsou pro řadu ob-
čanů zdrojem velké radosti. Především 
pro staré lidi, kteří jsou sami, je návště-
va a koleda malých dětí velkým darem. 
Děkujeme za  sladkosti a  ovoce, kte-
ré jste dali dětem. Velmi je to potěšilo 
a motivovalo k dalšímu koledování.
Děkujeme vám za  to, že nás neustále 
podporujete. Děkujeme vám za  to, že 
jste koledníkům otevřeli dveře. V nepo-
slední řadě děkujeme vám všem za fi-

nanční dary. 
Jako odměna bude za  všechny koled-
níky Tříkrálové sbírky, jejich rodiny 
a  všechny dárce, sloužena každý mě-
síc v  roce 2020 mše svatá. Děkujeme 
a v roce 2020 přejeme hojnost Božího 
požehnání.  Charita Jablunkov

Charitní pečovatelská služba pomá-
há lidem, kteří vlastními silami, nebo 
za pomoci rodiny nezvládají běžné čin-
nosti ve svém životě. Pečovatelská služ-
ba pomáhá seniorům, osobám se zdra-
votním postižením, ale taktéž i mladým 
lidem od 19 let, kteří se z důvodu zhor-
šeného zdravotního stavu nedokáží 
postarat sami o  sebe (například měli 
úraz, autonehodu aj.). 
V rámci služby poskytujeme taktéž zdra-
votní pomůcky. K dispozici máme polo-
hovací lůžka, antidekubitní matrace, po-
suvné podložky, polohovací hady, kou-
pací vany a  další pomůcky, které vám 
ulehčí péčí o vaše blízké. Pracovníci cha-
rity vám lůžko přivezou, složí ho u  Vás 

doma, naučí vás s  ním manipulovat, 
a  především vám ukážou, jak správně 
polohovat nemocného. 
Víme, že dlouhodobá péče o  blízkou 
osobu je velmi náročná a často i stresu-
jící. Naše pečovatelky mají dlouholetou 
praxi v péči o imobilní klienty, nemusí-
te se obávat požádat o pomoc či radu. 
Pokud to bude v našich silách, rádi vám 
pomůžeme. Kontaktovat nás může-
te v pracovních dnech od 7 – 15 hodin 

na tel. č. 731 489 675, tehdy prodisku-
tujeme vaši situaci a budeme společně 
hledat řešení. Na  péči o  vašeho blíz-
kého nemusíte zůstat sami. 
Vše dobré do dalších dnů vám přeje 

Mgr. Monika Rojčíková,  
vedoucí Charitní pečovatelské služby

Naše pečovatelská služba je tu i pro vás

Přijďte k nám si vyzvednout IN.F.OBÁL-
KU. IN.F.Obálka je projekt Moravsko-
slezského kraje a  slouží k  předání dů-
ležitých informací o  vaší osobě slož-
kám záchranného systému – hasičům, 
zdravotníkům, policii, v  případě, že se 
ocitnete v nebezpečí či ohrožení zdra-
ví nebo života ve vaší domácnosti. Ten-
to projekt je spolufinancován ze státní-
ho rozpočtu České Republiky a rozpoč-
tu Moravskoslezského kraje.
IN.F.Obálka je plastová obálka, kte-
rá obsahuje informační leták s pokyny 
k vyplnění, formulář k vyplnění, propis-

ku, magnetu nebo samolepku a  slou-
ží k předání údajů o zdravotním stavu, 
užívaných lécích, kontaktech na  pří-
buzné či blízké. Je třeba vyplnit for-
mulář s  požadovanými údaji a  vložit 
jej zpět do  plastové obálky a  umístit 
do lednice, nejlépe do vnitřní přihrád-
ky dveří. Samolepkou nebo magnet-
kou označit dveře lednice nebo dve-
ře z  vnitřní strany bytu a  tím způso-

bem budou informovány zasahující zá-
chranné složky. IN.F.Obálku lze vyzved-
nout u odborů sociálních věcí obecních 
úřadů v místě bydliště nebo na poboč-
kách Senior point.
Těšíme se na vaši návštěvu.
A kde nás najdete?
Senior Point Jablunkov sídlí v prostorách 
Jablunkovského centra kultury a  infor-
mací (JACKi), Mariánské náměstí 1, Jab-
lunkov (v budově bývalé Základní umě-
lecké školy za  kostelem) a  je k  dispozi-
ci všem spoluobčanům z  Jablunkovska 
každou středu od 07:30 – 16:00 hod.

Nové informace ze Senior Pointu
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Městský úřad Jablunkov, odbor so-
ciálních věcí a  zdravotnictví, nabí-
zí již od roku 2015 občanům Jablunko-
va (a od roku 2018 i občanům okolních 
obcí), „obálky života do lednice“.
Po vzoru námi vydávaných „obálek živo-
ta,“ se do této aktivity zapojil také Kraj-
ský úřad Moravskoslezského kraje. Ten 
si o projektu shromáždil potřebné infor-
mace (mj. od pracovníků odboru sociál-
ních věcí a  zdravotnictví zdejšího úřa-
du, kteří měli již zkušenost s  touto čin-
ností) a vyzval i ostatní obce v kraji, aby 
se do této chvályhodné aktivity zapojily. 
Výsledkem byla koncem roku 2019 dis-
tribuce vlastní (krajské) obálky pod ná-
zvem IN.F.OBÁLKA (= Informace jako 
Forma Ochrany).
Obě tyto obálky plní stejnou funkci – 
slouží všem občanům, kteří o  ni proje-
ví zájem, zvláště pak seniorům a  oso-
bám žijícím osaměle. Obsahem obálky 
je informační karta, která by měla obsa-

hovat souhrn údajů o zdravotním stavu 
občana - jeho nemocech, užívaných lé-
cích, ale také kontaktech na osoby blíz-
ké nebo pečující. O distribuci obou obá-
lek byly informovány složky Integrova-
ného záchranného systému (tj. zdravot-
nická záchranná služba, policie ČR, ha-
sičský záchranný sbor a jednotky požár-
ní ochrany).
Oba typy obálek si mohou občané Jab-
lunkova, ale i  okolních obcí, zdarma 
osobně převzít na  městském úřadu, 
odboru sociálních věcí a  zdravotnictví, 

v  kanceláři č. 208 a  č. 210 v  pondělí 
a středu v době od 8:00 do 17:00 a také 
v Senior Pointu v Jablunkově ve středu 
v době od 7:30 do 16:00 hodin. 
Upozorňujeme občany, že je nutné 
a nezbytné aktualizovat zdravotní úda-
je v obálce dle současného zdravotního 
stavu (např. změna užívání léků, výskyt 
nových alergií a nemocí, cukrovka….).
V  rámci prevence před nepředvídaný-
mi činy všudypřítomných „šmejdů“ in-
formujeme, že nikdo z pracovníků měst-
ského úřadu nedochází do  domácnos-
tí držitelů obálek, aby údaje kontroloval 
nebo doplňoval.
Cílem distribuce obálek je především 
naděje na  rychlou a  efektivní pomoc – 
vždyť co je víc, než zdraví. A věřte, obálka 
opravdu funguje a pomáhá. Má to smysl 
a je to ZDARMA, tak proč toho nevyužít.
Těšíme se na vás.

MěÚ Jablunkov,  
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

Obálky života nejen pro seniory v nové distribuci

Zastupitelstvo města Jablunkova 
na  svém 7. zasedání konaném dne 
17.12.2019 schválilo vyhlášení OCE-
NĚNÍ OSOBNOSTI V SOCIÁLNÍ OBLAS-
TI pro rok 2020.
1. Smyslem ocenění (dále také jen 

„Cena“), je zviditelnit práci pracov-
níků, dobrovolníků a  občanů půso-
bících v  sociální oblasti. Cena je ve-
řejným oceněním a  poděkováním 
za  dlouhodobou, mimořádnou, kva-
litní, obětavou a zodpovědnou práci/
činnost v této oblasti, za profesionální 
a zároveň empatický přístup ke klien-
tům, k občanům.

2. Oceněni budou občané města Jablun-
kova nebo občané působící v Jablun-
kově, kteří přispívají, ať už dlouhodo-
bou prací nebo mimořádným činem, 
k řešení a zlepšení situace u osob ohro-
žených sociálním vyloučením . 

3. Nominovanými mohou být:
 pracovníci registrovaných sociálních 

služeb, kteří jsou zařazeni do  Komu-
nitního plánu sociálních služeb a sou-
visejících aktivit města Jablunkov 
(dále také jen „KPSS“), 
 pracovníci a  členové organizací, klu-

bů, svazů apod. v  Jablunkově, kteří 
působí v sociální oblasti a jsou zařaze-
ni do KPSS,
 pracovníci vykonávající sociální práci 

na  úřadech, ve  zdravotnických, škol-

ských a podobných zařízeních,
 dobrovolníci působící v sociální oblas-

ti ve výše uvedených organizacích.
4. Cena je udělována osobám starším 18 

let věku. Na Cenu není právní nárok. 
Cenu nelze převést na jinou osobu.

5. Nominaci mohou podávat fyzické 
i  právnické osoby prostřednictvím 
formuláře, který je zveřejněn na strán-
kách www.jablunkov.cz (sekce komu-
nitní plánování sociálních služeb). Je 
rovněž k  dispozici na  Odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví (dále také jen 
„SVaZ“) Městského úřadu v Jablunko-
vě (dále také jen „MěÚ“). 

6. Návrhy ocenění musí být písemné 
a  podepsané nominujícím i  nomino-
vaným; nominovaný se nemůže při-
hlásit sám, musí však s nominací sou-
hlasit. 

7. Nominace lze podat osobně na poda-
telně MěÚ Jablunkov, případně zaslat 
poštou na  adresu Městský úřad, Od-
bor SVaZ, Dukelská 144, 739  91 Jab-
lunkov nebo elektronickou poštou 
posta@jablunkov.cz. 
Rozhodující datum pro přijetí návrhu 
k  dalšímu posouzení je v  případě ná-
vrhů podaných osobně datum doruče-
ní na přijímacím razítku, v případě ná-
vrhů zaslaných klasickou poštou da-
tum na podacím razítku pošty a v pří-
padě návrhů zaslaných elektronickou 

poštou (e-mailem, pro-
střednictvím datové 
schránky) datum doručení elektronic-
ké pošty. Za  správnost údajů v  nomi-
nacích odpovídá navrhovatel (nominu-
jící), údaje musí být úplné a pravdivé.

8. Jeden navrhovatel může nominovat 
pouze jednoho svého pracovníka či 
člena; a  dále pouze jednoho dobro-
volníka.

9. Podrobnější informace najdete 
v  „PRAVIDLECH OCEŇOVÁNÍ OSOB-
NOSTI V  SOCIÁLNÍ OBLASTI“ (www.
jablunkov.cz).

Bližší informace a  potřebné formu-
láře jsou k dispozici na odboru soci-
álních věcí a  zdravotnictví Městské-
ho úřadu Jablunkov (Bc.  Sylva Mar-
tynková, tel. číslo: 558 340 618) nebo 
na  internetových stránkách města 
www.jablunkov.cz . 
Návrhy podané či zaslané jiným způso-
bem, doručené na jiné adresy nebo ob-
držené po  termínu uzávěrky nebudou 
posuzovány.

Návrhy na ocenění lze podávat 
do 30.4.2020 (včetně).

1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením z  důvodu nepřízni-
vé sociální situace (oslabení nebo ztráta schopnosti z  důvo-
du: věku, nepříznivého zdravotního stavu, krizové sociální si-
tuace, životních návyků a způsobu života vedoucího ke konflik-
tu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení 
práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných 
závažných důvodů.

MĚSTO JABLUNKOV vyhlašuje OCENĚNÍ OSOBNOSTI 
V SOCIÁLNÍ OBLASTI pro rok 2020
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Rada města Jablunkova na  své 25. 
schůzi dne 26.11.2019 schválila vyhlá-
šení poskytování účelových nein-
vestičních dotací z  rozpočtu města 
Jablunkova na  projekty a  aktivity 
v sociální oblasti pro rok 2020.
Finanční podpora bude poskytová-
na formou dotací jako doplňkového 
zdroje financování, kterým se Město 
Jablunkov bude spolupodílet na reali-
zaci veřejně prospěšných činností tý-
kajících se sociálních věcí v těchto ob-
lastech:
Pro rok 2020 je v rozpočtu města Jab-
lunkova na  podporu těchto projektů 
a  aktivit v  sociální oblasti předpoklá-
dána částka ve výši 300.000,- Kč.

1) Podpora sociálních služeb (jedná 
se o celoroční poskytování konkrét-
ních sociálních služeb stanovených 
podle jednotlivých paragrafů zá-
kona o sociálních službách. Na kaž-
dou sociální službu je nutno podat 
samostatnou žádost a v ní je nutno 
uvést konkrétní službu a  příslušné 
ustanovení zákona o sociálních služ-
bách);

2) Podpora seniorů a zdravotně po-
stižených občanů (jedná se o  jed-
notlivé akce či celoroční činnost pro 
tyto cílové skupiny);

3) Programy prevence (sociálního vy-
loučení, nezaměstnanosti, kriminali-
ty apod.).

Maximální výše dotace na  jeden pro-
jekt je 50 000 Kč. Město Jablunkov jako 
poskytovatel se bude finančně spolu-
podílet na úhradě uznatelných nákla-
dů realizovaného projektu maximálně 
ve výši 90%. 
Příspěvek může obdržet každá práv-
nická osoba nebo fyzická osoba star-
ší 18 let, která si podala žádost o nein-
vestiční dotaci na  výše uvedené pro-
jekty či aktivity a  splňuje podmínky 
uvedené v  „Zásadách pro poskyto-
vání účelových neinvestičních dotací 
z rozpočtu města na projekty a aktivi-
ty v sociální oblasti“.
Na  poskytnutí dotace není právní 
nárok. Důvody neposkytnutí dotace, 
se jednotlivým žadatelům nesdělu-
jí. Nelze požadovat dotaci na realizaci 

totožných projektů či aktivit v různých 
oblastech.
Každá dotace bude poskytnuta na zá-
kladě uzavřené „Veřejnoprávní smlou-
vy o  poskytnutí dotace a  o  vzájem-
né spolupráci“. Dotaci lze použít jen 
na  účel uvedený ve  smlouvě. Dotace 
není převoditelná na jinou fyzickou či 
právnickou osobu. Příjemce je povi-
nen přijatou dotaci použít výhradně 
na financování poskytovatelem schvá-
leného projektu (aktivity). 
Příjemce je povinen uvádět na plaká-
tech, propagačních materiálech, po-
zvánkách apod., že na  projekt či ak-
tivitu byl poskytnut grant z prostřed-
ků Města Jablunkova či jinak podporu 
Města Jablunkova zveřejnit.

Z poskytnuté dotace nelze hradit:
■ výdaje investičního charakteru, ná-

kup nemovitostí a pozemků,
■ pohoštění a stravné, 
■ dary (s výjimkou věcných cen v sou-

těžích),
■ dotace jiným právnickým nebo fy-

zickým osobám, které se nepodílejí 
na činnosti žadatele,

■ leasingové splátky a splátky finanč-
ních závazků, úroky z úvěru, spláce-
ní pokut a penále, odpisy z majetku,

■ rekondiční a relaxační zdravotní po-
byty,

■ nespecifikované výdaje, tj. takové, 
které nelze účetně doložit.

Podrobnější informace o všeobecných 
podmínkách, průběhu grantového ří-
zení, povinných přílohách k  žádosti, 
použití a  vyúčtování finančních pro-
středků, kritériích pro posuzování jed-
notlivých žádostí apod. najdete v „Zá-
sadách pro poskytování účelových ne-
investičních dotací z  rozpočtu města 
na projekty a aktivity v sociální oblas-
ti“ (http://www.jablunkov.cz).

Bližší informace a potřebné formu-
láře žádosti o dotaci jsou k dispozi-
ci na odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Městského úřadu Jablun-
kov (Bc.  Sylva Martynková, tel. čís-
lo: 558 340 618) nebo na interneto-
vých stránkách města www.jablun-
kov.cz . 

Žadatel předkládá poskytovateli svou 
žádost o dotaci na předepsaných for-
mulářích písemně. Žádost musí být 
vyplněna strojopisem nebo na  osob-
ním počítači, resp. čitelně hůlkovým 
písmem.

Žádost lze:
a) zaslat poštou v  zalepené obálce 

označené „Žádost o  dotaci SOC.“ 
na tuto adresu:

 Městský úřad Jablunkov 
 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 Dukelská 144,
 739 91 Jablunkov 
b) podat osobně na  podatelně Měst-

ského úřadu Jablunkov, Dukelská 
104, 739  91 Jablunkov, v  zalepené 
obálce označené „Žádost o  dotaci 
SOC“

c) prostřednictvím datové zprávy do-
ručené do  datové schránky města 
dj4bppi.

Žádosti podané či zaslané jiným 
způsobem (např. faxem nebo e-
mailem), doručené na  jiné adresy 
nebo obdržené po termínu uzávěr-
ky nebudou posuzovány.

Žádosti o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Města Jablunkova 

(sociální oblast), 
včetně povinných příloh, 

lze podávat od čtvrtku 02.01.2020 
a uzávěrka pro podání žádosti  

je stanovena na pátek 
13.03.2020 (včetně).

Nedodržení termínu, nedodržení for-
málních náležitostí žádosti nebo ab-
sence povinných příloh žádosti jsou 
důvodem vyloučení žadatele z dalšího 
řízení. Všechny došlé žádosti a všech-
ny jejich přílohy se archivují. Žadate-
lům se tyto dokumenty nevracejí.

O  všech žádostech o  poskytnutí do-
tace z  rozpočtu Města Jablunkova 
na projekty a aktivity v sociální oblas-
ti pro rok 2020, které budou doručeny 
včas a budou splňovat všechny stano-
vené formální a  obsahové náležitosti 
(včetně povinných příloh), bude roz-
hodnuto nejpozději do 30. 4. 2020. 

MĚSTO JABLUNKOV, RADA MĚSTA JABLUNKOVA
vyhlašuje

ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE  
Z ROZPOČTU MĚSTA NA PROJEKTY  

A AKTIVITY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2020
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Od 1. 7. 2019 zaměstnanci technických 
služeb při jednotlivých svozech již zku-
šebně načítají QR kódy na  nádobách 
(popelnicích) u rodinných domků. Tyto 
údaje se přenášejí do  databáze systé-
mu ECONIT.
Od  1. 1. 2020 se změnily termíny svo-
zů. Nový harmonogram svozů byl uve-
řejněn v  prosincovém JABKU, je rov-
něž na  webových stránkách TsJ a  MěJ. 
Občané si mohou zdarma vyzvednout 
nové kalendáře s  vyznačenými termí-
ny svozů na Městském úřadě Jablunkov 
v  budově radnice, na  odboru školství  
a kultury.
Důrazně upozorňujeme občany, kte-
ří ještě nemají nalepený štítek s QR kó-
dem na  všech svých nádobách na  od-
pad (na směsný, papír a plast), ať si jej vy-
zvednou v kanceláři technických služeb 
u paní Ciencialové (tel: 724 916 116). Rov-

něž upozorňuje-
me občany, kteří 
mají trvalé byd-
liště v  čísle po-
pisném, ve  kte-
rém je více do-
mácností (byto-
vých jednotek), 
i  tyto musí mít 
na  nádobě svůj 

QR kód. Tato situace vznikne jak u rodin-
ných domů (můžou tam být dvě i  více 
domácností), tak hlavně v obytných do-
mech s více bytovými jednotkami, které 
k ukládání odpadu používají malé 110 l 
nádoby. Každý jednotlivý byt či domác-
nost bude mít svůj QR kód na nádobu: 
například na čp. 650 se nachází 4 byty, 
tyto byty budou rozděleny na čp. 650/1, 
650/2, 650/3,650/4. Aby bylo možno 
všechny nádoby označit QR kódy, potře-

bujeme variabilní symboly pro jednotli-
vé byty či domácnosti, které mají obča-
né uvedeny na  složenkách za  svoz od-
padu. Prosíme o jejich nahlášení v kan-
celáři technických služeb (telefon, email, 
osobně). Po vygenerování QR kódů Vám 
tyto dodáme do  poštovních schránek 
nebo si je můžete osobně vyzvednout 
v kanceláři technických služeb.
Zkušební provoz bude probíhat rok. Po-
stupně se zahustí síť nádob na sklo, zmi-
zí některá zvonová hnízda, rozmístí se 
nové kontejnery na plast, papír a sklo.
Bližší informace zodpovíme na  tel. č. 
724 916 116 nebo na ciencialova@tsjab-
lunkov.cz. 
Děkujeme za spolupráci.
Od  1.4.2020 nebudou neoznačené ná-
doby vyváženy! 

Tomáš Hanzlík,  
vedoucí technických služeb

Jak funguje nový systém efektivního a adresného sběru 
odpadů ECONIT v praxi? Co nás čeká v roce 2020

Město Jab-
lunkov in-
f o r m u -
je o  mož-
nosti vy-
z ve dn o u t 
si do všech 
domácnos-

tí ve  městě tašku na  separaci kovů. 
Tašky jsou k dispozici na odboru život-
ního prostředí a zemědělství – v kance-

láři č. 4 a na odboru finančním – v kan-
celáři č. 6 pokladně na MěÚ Jablunkov. 
Město rozšířilo koncem loňského roku 
pro své občany oddělený sběr komu-
nálního odpadu o kovy, na území měs-
ta můžete tedy vidět 20 ks šedočer-
ných kontejnerů pro separaci kovových 
obalů. Do těchto nádob patří drobněj-
ší kovový odpad – plechovky od nápo-
jů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovo-
vé zátky, víčka, hřebíky, šroubky, kance-

lářské sponky a další drobné hliníkové 
a železné předměty. Na sběrný dvůr lze 
kromě těchto menších odpadů odklá-
dat i další kovové odpady – trubky, rou-
ry, plechy, hrnce, vany, kola a další ob-
jemnější kovové předměty. Do kontej-
nerů určených pro sběr kovů ve městě 
nepatří plechovky od barev, spreje a ji-
nak znečištěné kovové obaly, ani do-
mácí spotřebiče. 

Odbor ŽPaZ, Martina Sikorová

Tašky na sběr kovů

Vážení rybáři, rybářky a  další přízniv-
ci Petrova cechu, jsme velice rádi, že se 
s  vámi můžeme prostřednictvím mě-
síčníku „Jabko“ podělit o  aktuální in-
formace a dění v naší organizaci. Mezi 
nejaktuálnější patří určitě prodeje člen-
ských známek a povolenek na rok 2020. 
Nově se z  důvodu rekonstrukce klu-
bovny koná prodej každou druhou so-
botu od  08:00 – 12:00 hod., v  budově 
Městského úřadu Jablunkov, Dukelská 
104 (u  hřbitova), zasedací místnost, 2. 
patro v těchto termínech:
8. 2. 2020, 22. 2. 2020. Připravili jsme 
také školení nových členů, které pro-
běhne na stejném místě dne 1. 2. 2020 
od  08:00 – 12:00 hod. Poslední věcí, 
kterou je třeba připomenout, je termín 
konání výroční členské schůze, která 
se bude konat dne 15. 3. 2020 od 09:00 
hod. v restauraci Stará Ameryka v Jab-
lunkově.

Co vás jistě zajímá je to, jak pokraču-
je rekonstrukce klubovny. Počasí nám 
zatím přálo, takže do konce roku byla 
dokončena hrubá stavba, nyní je v plá-
nu dodávka oken a  dveří, tak aby šlo 
i v zimních měsících pracovat na vnitř-
ních omítkách a  podlahách. Práce je 
ještě dost a  dost, ale věříme, že vše 
spěje ke  zdárnému konci a  stavba 
bude dokončena tak, jak bylo plánová-

no, tedy do konce měsíce června 2020. 
Už s prvními dny nového roku jsme za-
čali nasazovat pstruhy potoční v očních 
bodech pomocí Vibertboxů do  chov-
ných potoků Lomná, Ošetnice, Radva-
nov, Kotelnice a Jasení v celkovém po-
čtu 25 000 ks. Poprvé jsme také narazi-
li na samovýtěr pstruha v Ošetnici, což 
je pro nás pro všechny super zpráva. 
Všem zúčastněným a podporovatelům 
moc děkujeme, vypadá to, že se nám 
naše snaha při obnově přírodního vý-
skytu této ryby začíná vracet.
Další aktuální dění přineseme v někte-
rém z příštích vydání zpravodaje Jabko 
a také nás můžete sledovat webových 
stránkách: http://mocrs.jablunkov.cz 
Za MOČRS, z. s. Jablunkov Pavel Sikora

Aktuální informace rybářů z Jablunkova
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Jablunkov je městečko sice malé 
a  první na  rozbřesku, ale i  v  něm žijí 
lidé, kteří si zaslouží pozornost nás 
ostatních. V  lednu jsme si představi-
li paní Alenu Starou, dlouholetou kro-
nikářku města a milovnici historie. Ta 
předala pomyslnou štafetu panu Leo-
nu Ježowiczovi, který také „patří mezi 
nás“… Když padne jeho jméno, vyba-
ví se většině z  nás housličky, jackov-
ský kroj a lidové písničky. Jak to vlast-
ně všechno začalo? 

Pane Leone, zavzpomínejte pro-
sím na  Jablunkov z  časů vašeho 
dětství.
Jako dítě jsem vnímal Jablunkov jako 
voňavé a čisté městečko. Narodil jsem 
se na  Mlýnské ulici v  místech, kde 
teď stojí Penny market. Bydleli jsme  
v 1. patře domu, kde měl otec v příze-
mí stolařskou dílnu, takže v  chalupě 
vonělo dřevo. Kromě toho hned ved-
le stála pekárna pana Sikory a o kou-
sek dál mlýn. Přidaly se tedy ješ-
tě vůně obilí, mouky, chleba a  kolá-
čů. Jistě si dokážete představit, ko-
lik krásných vůní se tehdy linulo tou-
to částí Jablunkova. Mohu říci, že dět-
ství jsem strávil společně s kamarády 
na  zahradě u  mlýna, kde jsme proží-
vali spousty dobrodružství. 

Kde jsou ve  vaší rodině ty muzi-
kantské kořeny? 
Nejspíše u mé maminky. Pocházela ze 
statku v Lomné a krásně zpívala. Když 
ve  svých dívčích letech pásala krávy 
a  u  toho si notovala známé písničky, 
nesl se její hlas celým údolím. Dokon-
ce mi vyprávěla, že dostala i  nabíd-
ku na angažmá v divadle. Ale babička 
řekla: „Nikam!“ A  tak si maminka dál 
mohla zpívat jen doma či na pastvě. 

A jak jste se k hudbě dostal vy?
Já jsem se narodil jako třetí dítě. Mým 
starším bratrům Eduardovi a  Anto-
nínovi bylo 11 a  10 let a  maminka si 
do  třetice velmi přála holčičku. No, 
to jí tedy bohužel nevyšlo. Můj bra-
tr Antonín hrál na  klavír a  chystal se 
ke studiu na konzervatoři. Hrával také 
na varhany a já mu chodil obracet lis-
ty. To pro mě vlastně byla taková hu-
dební přípravka. Později jsem začal 
hrát na  housle a  do  budoucna se mi 
stala hudba nejen koníčkem, ale vě-
noval jsem se jí i profesně. Asi v tom 
hrála roli i  politická situace v  50. le-

tech. Otci tehdy vzali stolárnu a  my 
se jako rodina více přimkli k  umění, 
k hudbě. Nakonec jsem také vystudo-
val konzervatoř jako můj bratr a našel 
uplatnění v  Ostravě. Hrál jsem v  or-
chestru Československého rozhla-
su, také v  cimbálovce Technik a  On-
dráš. Hráli jsme hodně a jednou jsme 
jeli na  dva týdny do  Paříže s  Jarmi-
lou Šulákovou, která tam tenkrát na-
táčela desku. To byl můj první kon-
takt se Západem a  byl jsem nadšen. 
O něco později jsem se dostal i do os-
travské filharmonie. Když jsem tam 
šel na první zkoušku, měl jsem trochu 
strach. Ve filharmonii stojí u jednoho 
pultu dva hudebníci a  já byl zvěda-
vý na toho, který tam bude se mnou. 
Blížil jsem se s  malou dušičkou… 
u  mého pultu stál chlap jako hora, 
o hlavu a půl větší než já, na nose brý-
le. A z té výšky se ozvalo: „Witej! Jo je 
Ruda z Trzyńca!“ V tu ránu mi ze srdce 
spadl kámen a  jen jsem opáčil: „A  jo 
je Leon z  Jablunkova!“ S  filharmonií 
jsem strávil pár let, hodně jsme kon-
certovali, jezdili do  ciziny – do  Itálie, 
Rakouska apod. 

Takže jste strávil dost let v  Os-
travě. Nakonec jste se ale vrátil 
do rodného Jablunkova.
Ano, vrátil jsem se a  začal jsem učit 
ve zdejší Lidušce, jak se pěkně říkalo 
lidové škole umění. Ovšem hrát a učit 
je přece jenom rozdíl. A  já si naivně 
myslel, že zkrátka budu učit žáky tak, 

jak jsem se já učil na konzervatoři. Ale 
ono to tak úplně nefungovalo, a  tak 
jsem se s tím musel poprat. Mýma ru-
kama prošlo hodně dětí a  jsem moc 
pyšný zejména na ty, které pak pokra-
čovaly ve studiu na vysoké škole a vě-
nují se hudbě profesionálně. 

Tehdy jste také nastoupil do sou-
boru Jackové, že?
Je to tak. V jablunkovském kulturním 
domě fungoval soubor Jackové, kte-
rý vznikl v  roce 1973 a  vedl ho Bo-
huslav Slováček, zpěvák, tanečník 
a  dlouholetý umělecký vedoucí tě-
šínského folklorního souboru Slezan. 
Přidal jsem se k  nim. Muzika Jacko-
vé pak hrávala i na bálech a pro mne 
bylo moc příjemné to bezprostřední 
spojení s  lidmi z Jablunkova, které já 
už jsem skoro neznal. Tehdy jsem se 
také začal věnovat dětem, doprová-
zel jsem malé zpěváky. Vlastně jsem 
strávil s dětmi více jak čtvrt století.

Poslední otázka, pane Leone. 
Koho navrhujete jako dalšího Jab-
lunkovana, který „patří mezi nás“?
Tuto otázku jsem očekával a kvůli od-
povědi na  ni jsem celou noc nespal! 
Nakonec jsem vybral Marka Jakubí-
ka, svého bývalého žáka, který mě 
okouzlil tím, že vystoupil na  vánoč-
ním koncertě. A  navíc je to člověk, 
kterého si vážím i  pro jeho ochotu 
pomáhat druhým. 

Děkuji za rozhovor. Dana Kohutová 

Patří mezi nás … Znáte je?
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Vážení spoluobčané, hned 
v  úvodu bych vám chtěl po-
přát vše nejlepší v  novém roce, 
zejména hodně zdraví a  štěstí. 
Dovolte mi, abych vás seznámil 
s  událostmi roku 2019. S  rados-
tí konstatuji, že úroveň jablun-
kovských hasičů je rok od  roku 
vyšší, a to jak z pohledu připra-
venosti po  stránce výcviku, tak 
v oblasti zásahů s moderní tech-
nikou při mimořádných událos-
tech. 
Co se týče zásahové činnosti, 
pociťujeme nárůst zásahů spo-
jených se změnou klimatu, a  to 
jak požárů v  přírodě v  období 
sucha, tak i  bleskových povod-
ní nebo větrných smrští. V  roce 
2019 jsme celkem zasahovali u  141 
událostí. Ve  23 případech to byly po-
žáry, při kterých jsme zachránili 3 oso-
by. Únik nebezpečných látek jsme li-
kvidovali v 5 případech a 7 krát se jed-
nalo o  planý poplach. K  dopravním 
nehodám jsme byli vysláni v 19 přípa-
dech, kde jsme vyprošťovali nebo po-
skytovali předlékařskou první pomoc 
11 zraněným. Bohužel 2 osoby zraně-
ním podlehly. Velkou část zásahu tvo-
ří technické pomoci, kdy se jedná na-
příklad o akutní otevření bytu, vyproš-
ťování osob z výtahů, záchranu pomo-
cí AED defibrilátoru, pátrání po  oso-
bách, záchranu a odchyt zvířat, čerpá-
ní vody, odstraňování stromů nebo li-
kvidaci nebezpečného hmyzu. V  99 
případech technické pomoci jsme za-
chránili 18 osob. Celkem jsme tedy po-
mohli 32 osobám v ohrožení života.
Při náročné zásahové činnosti je na-
ším velkým pomocníkem nově poříze-
ná moderní technika. V  loňském roce 
jsme úspěšně zakončili česko-polský 
projekt z evropských fondů, ze které-
ho jsme pořídili novou velkokapacit-
ní cisternu rozšířenou o vybavení pro 
zásahy u  bleskových povodní. Obsah 

projektu nebyl jen investiční, ale i sys-
témový a výcvikový. S polskými kole-
gy jsme si vyměnili zkušenosti nebo 
zavedli nové metodické postupy. 
Rovněž další projekty a  aktivity byly 
přínosné, zde musím uvést speciál-
ní kurz záchrany osob z  vody a  ledu 
nebo zapojení našich členů do  pro-
jektu „First responder“ pro záchranu 
osob se zástavou srdce. Zde patří po-
děkování technickým službám za  fi-
nanční podporu na  nákup záchran-
ného paddle boardu a  také panu 
PhDr. Petru Jaššovi vedoucímu projek-
tu ze Zdravotnické záchranné služby 
MSK. Další technické prostředky byly 
pořízeny z financí Moravskoslezského 
kraje a Města Jablunkova. Za podporu 
patří díky krajské zastupitelce Ing. Ka-
teřině Chybidziurové a starostovi měs-
ta Ing. Jiřímu Hamrozimu. 
Jak sami vidíte, Integrované výjezdo-
vé centrum v  Jablunkově je již sko-
ro dokončené a  zde bych chtěl po-
děkovat za  celkovou spolupráci Ha-
sičskému záchrannému sboru Morav-
skoslezského kraje, krajskému řediteli 
panu brig. gen. Ing. Vladimíru Vlčkovi 
Ph.D. a územnímu řediteli plk. Ing. Voj-

tovi Nezvalovi. Dále také podě-
kování patří všem pracovníkům 
městského úřadu, kteří spolu-
pracují na  výstavbě výjezdové-
ho centra.
V  rámci preventivně výchovné 
činnosti jsme navštívili několikrát 
školy v  Jablunkově, Návsí, Mos-
tech u Jablunkova, Písečné nebo 
Dolní Lomné, kde jsme dětem 
předali nejen cenné zkušenosti 
v oblasti požární ochrany a bez-
pečnosti, ale i  výukové materiá-
ly z projektu Hasik.cz. Také jsme 
pokračovali v montáži detektorů 
kouře a oxidu uhelnatého z pro-
jektu Moravskoslezského kraje 
pro seniory. Máme již několik pří-
padů, kdy detektor včas varoval 

seniora před otravou a smrtí.
Novinkou loňského roku byla oblast 
sportu, kdy naše město reprezentova-
li nejen muži v závodech želený hasič, 
ale nově i ženy a mladí hasiči v disciplí-
nách požárního sportu. 25 mladých ha-
sičů začalo trénovat od dubna minulé-
ho roku a dařilo si jim hned obsazovat 
vítězné příčky, z čehož mám velkou ra-
dost. Video celé sezony můžete shléd-
nout na youtube.com  „Mladí hasiči Jab-
lunkov 2019“.  Poděkovat musím všem 
členům, kteří věnovali hodiny přípravě 
mladých hasičů, zejména trenérovi Ale-
ši Kralovi a vedoucím MUDr. Lence Sa-
dowské a Mgr. Agátě Macoszkové. Čle-
nům a  členkám sportovních družstev 
gratuluji k  úspěchu a  děkuji za  celko-
vou reprezentaci města.
V závěru bych touto cestou rád podě-
koval všem našim podporovatelům 
a sponzorům. Velké díky patří členům 
výjezdové jednotky za  údržbu tech-
niky a  obětavou činnost při zásazích 
v  roce 2019. Předejte, prosím, mé po-
děkování i  svým rodinám, bez jejichž 
podpory by nebylo možno vykonávat 
tuto záslužnou činnost.

Bc. David Sadowski, velitel jednotky

Hodnocení roku 2019 z pohledu požární ochrany města
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informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
Moravskoslezský kraj každoročně fi-
nančně podporuje výjimečné projek-
ty a akce, které se konají v Moravsko-
slezském kraji a svým významem pře-
sahují hranice kraje i  celé České re-
publiky. K takovým akcím patří zejmé-
na Colours of Ostrava, Mezinárodní 
hudební festival Leoše Janáčka, Sva-
továclavský hudební festival, Kultur-
ní aktivity Matice slezské v Dolní Lom-
né, Dream Factory Ostrava 2020, Fes-
tival v  ulicích, Štěrkovna Open Music 
2020, Letní shakespearovské slavnosti 
Ostrava 2020, Ceny Jantar za rok 2019 
a Gorolski Święto. Do našeho regionu 
na  73. Mezinárodní folklorní setkání 
„Gorolski Święto” jsme jako krajští za-
stupitelé schválili na prosincovém Za-
stupitelstvu Moravskoslezského kra-
je dotaci ve  výši 500.000,- Kč na  rok 
2020 a na kulturní aktivity Matice slez-
ské v Dolní Lomné – festival na Pome-
zí a mezinárodní folklórní festival Slez-
ské dny jsme podpořili dotací ve  výši 
600.000,- Kč.
Z  rozpočtu Moravskoslezského kra-
je jsme dále podpořili v  rámci dotač-
ního programu „Podpora rozvoje cyk-
loturistiky v  Moravskoslezském kraji 
pro rok 2019+“ Městu Jablunkov Stu-
dii na cyklodopravu ve výši 292.500 Kč 

a  Sdružení obcí Jablunkovska dota-
ci na projekt Prodloužení cyklostezky 
z Dolní Lomné ve výši 1.200.000,- Kč. 
Dále jsme jako krajští zastupitelé 
schválili účelové dotace z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje v  rámci do-
tačního programu na  podporu celo-
roční sportovní činnosti. Na  Jablun-
kovsku jsou to TJ Dolní Lomná dota-
ci 39.900,- Kč, 1.FK Spartak Jablunkov 
51.800,- Kč.
V  oblasti zdravotnictví v  našem regi-
onu získala Nemocnice Třinec moder-
ní přístrojové vybavení pro radiologic-
ké oddělení v rámci realizace projektu 
„Modernizace vybavení pro obory ná-
vazné péče v  Nemocnici Třinec, p.  o. 
– 2. část“. Celkový objem dotace činil 
přes 27 milionů korun a byl financován 
ze zdrojů Evropské unie a státního roz-
počtu ČR z  Integrovaného regionál-
ního operačního programu. Rozsáh-
lé stavební úpravy na  oddělení radi-
ologie probíhaly tři měsíce. Zvyšová-
ní kvality zdravotní péče je pro Morav-
skoslezský kraj jako zřizovatele 6 ne-
mocnic v regionu velmi důležité. V tři-
necké nemocnici ještě letos plánuje-
me modernizaci a rozšíření rehabilita-
ce za dvacet milionů korun.
Víte, že z mošnovského letiště bude lé-
tat pravidelná linka do Varšavy? Polský 
letecký dopravce LOT zahájí na  jaře 
nové pravidelné spojení z  mošnov-

ského Letiště Leoše Janáčka Ostrava 
do  Varšavy.  Od  30. března 2020 na-
bídne LOT 5 letů týdně v časech, kte-
ré umožní snadný přestup na  další 
spoje do Evropy, Asie a Severní Ame-
riky, s  tím, že od  září se pak předpo-
kládá navýšení rotací na  10 letů týd-
ně. Lety na  této trase budou obslu-
hovat letadla Bombardier Q400 a Em-
braer 170/175, na  jejichž palubách se 
nachází 70 až 82 sedadel ve třech ces-
tovních třídách. Letenky na nové spo-
jení Ostrava-Varšava jsou dostupné 
ve  všech prodejních kanálech, mimo 
jiné na  webových stránkách www.
lot.com, v  kontaktních centrech LOT, 
kancelářích LOT Travel a  v  cestovních 
agenturách..

Ing. Kateřina Chybidziurová, Člen 
zastupitelstva Moravskoslezského kraje 

Jistě všichni znáte slova písničky ze 
staré televizní pohádky o tom, že sta-
tistika nuda je, má však cenné údaje… 
A  tak si dnes v  Jabku dovolíme vám 
pár cenných statistických údajů ze ži-
vota Jablunkovanů předložit. Snad se 
na nás pro to nebudete zlobit. 
K  1. lednu letošního roku žije v  nej-
východnějším městě naší republiky 
5524 občanů, z  čehož je 105 cizinců. 
Mužů je celkem 2675, žen o  174 více, 
tedy 2  849. Za  posledních dvacet let 
je to nejnižší počet, tudíž se dá s  po-
litováním konstatovat, že Jablunko-
vanů zkrátka ubývá. Nejvíce obyva-
tel mělo město v  roce 2001 – celkem 
5942. V  loňském roce zemřelo 58 lidí 
a 141 se odstěhovalo, zatímco se naro-
dilo 41 a přistěhovalo 98. 
Jednačtyřicet miminek s  rokem naro-
zení 2019 je také nejnižší číslo za  po-
slední dvě desítky let, zejména oproti 
nejplodnějšímu roku 2002, kdy přišlo 
na  svět 70 Jablunkovánků. Pokud vás 
zajímají nejoblíbenější jména, která ro-
diče svým novorozeňátkům dávali, pak 

vloni mezi chlapečky vedli Jakub, Ma-
rek, Mikuláš a  Šimon a  mezi děvčátky 
Emma a Viktorie. Co je velmi milé, to je 
fakt, že 230 jablunkovských párů uza-
vřelo loni sňatek. Civilních svatebních 
obřadů bylo 124, zatímco 106 párů při-
jalo svátost manželskou v kostele. 

A  na  závěr jsme si nechali průměrný 
věk našich občanů. Letos je to u mužů 
40 let a  u  žen 44. Co dodat? Přece 
to nejdůležitější: Ať už je nás více či 
méně, důležité je, abychom byli co 
nejdéle zdraví!

MěÚ Jablunkov, Mgr. Dana Kohutová

Troška jablunkovské statistiky

První občánek  
Jablunkova

Na prvního letošního občánka 
jsme čekali až do 15.ledna. Je 
jím chlapeček Hynek Műller. 

Narodil se ve 21.08 hodin 
v třinecké porodnici,  

vážil 3910 g a měřil 52 cm.  
Doma na něj už netrpělivě čekal 

starší bráška Vojtíšek.  
Celé rodince přejeme spoustu 

zdraví a štěstí.Ilustrační foto
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1729 - (1.2.) Císařskou rezolucí opět ob-
noven poštovní kurz z  Jablunkova 
do  Horních Uher spolu se zřízením 
poštovních stanic v  Čadci a  Žilině. 
Protože bylo stálé nebezpečí zavleče-
ní nakažlivých chorob z Uher na Mo-
ravu, byl poštmistr poučen pod-
le Slezského infekčního řádu z  roku 
1680 o  nutných opatřeních, jež měl 
zavést na  poštovní stanici v  Jablun-
kově. Veškeré zásilky a  listovní poš-
ta měly být otevřeny, protaženy oc-
tem, prokuřovány, pak opět uzavřeny 
(ale nepřečteny) a  zapečetěny. V  pří-
padě nebezpečí nákazy z Polska měl 
ihned uvědomit císařského poštmist-
ra v Tarnovicích. 

1786 - (27. 2.) Mezi 4. - 5. hodinou ran-
ní postihlo město a jeho okolí země-
třesení. Lidé opouštěli příbytky. Zdi 
domů se rozsypávaly.

1819 - (14.2.) Narodil se jablunkovský lidový básník Adam Si-
kora.

1945 – (14.2.) V Návsí pod evangelickým hřbitovem veřejně 
popraveno pět lidí. Popravě povinně přihlížely školní děti.

1968 - (29.2.) V Praze zemřel Antonín Tomalík (nar. 9. 5. 1939 
v  Jablunkově), malíř krajinář, zakladatel moderního abs-
traktního umění.

1981 - (1.2.) Otevřen Dům služeb v Jablunkově.
1983 - (12.2.) Otevřen nový Dům PZKO na jablunkovském ná-

městí.
2000 - (26.2.) V sále radnice se konal jubilejní koncert k 15. vý-

ročí založení dětského folklorního souboru Nowina.
2002 - (8.2.) Uveden druhý díl knihy A. Szpyrce o  minulos-

ti Jablunkova.

Okénko do historie Jablunkova
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Ve  dnech 23. až 25. října 
2019 zorganizovala skupi-
na občanských kompetencí 
pracujících pro projekt MAP 
pro ORP Jablunkov II (Místní 
akční plán pro ORP Jablun-
kov II reg. č.: CZ.02.3.68/0.0
/0.0/17_047/0009093) Zážit-
kový seminář pro školní par-
lamenty z  Písku a  obou zá-
kladních škol z Jablunkova.
Na všech třech školách pro-
běhly v  září demokratické 
celoškolní volby, ze kterých 
vzešly řady velmi schopných 
členů – parlamenťáků, kte-
ří měli ve svých programech 
jeden cíl – nezištně udělat 
něco pro svou školu, třídu i kamarády. 
Protože na  základních školách nemá-
me tolik zkušeností a  nápadů s  vede-
ním školních parlamentů, pozvali jsme 
si kvalitní lektory z Centra demokratic-
kého učení (CEDU) z Prahy. Měli za úkol 
ukázat novým i  pokračujícím členům 
parlamentů, jak vést tyto věkově rozdíl-
né skupiny dětí tak, aby byli schopni se 
domluvit a  realizovat připravené pro-
jekty na školách. Lektoři si svůj seminář 
velmi dobře připravili a střídali nejrůz-
nější aktivity, které pravidelně zařazo-
vali ve chvílích odpočinku. Dlouhý čas 
příprav a  nekonečných diskuzí vystří-

daly hry v přírodě, jež měly jedno spo-
lečné – dát prostor každému, stmelit 
kolektivy i  napříč školami, což se nám 
vedoucím velmi líbilo.  K uvolněné přá-
telské atmosféře nemalou měrou při-
spělo také okolí krásné chaty Kozubo-
vá a její personál.  
Tento seminář, který byl zaměřený 
na metodickou podporu škol při práci 
se žákovskými parlamenty, splnil svůj 
cíl bezezbytku. Věřím, že účast na tako-
vé akci nám přinese novou chuť do prá-
ce, inspiraci, ale také srovnání s  ostat-
ními školami a  parlamenty. Ze všech 
skvělých projektových nápadů si do-

volím zmínit alespoň or-
ganizaci charitativní sbír-
ky, ekologický den, kte-
rý bude mít podobu vel-
ké přednášky s worksho-
pem a také konkrétní ce-
loškolní exkurzi do  lesa 
i  s  rodiči, kteří budou 
s  dětmi vysazovat nové 
stromky.  Jsem velmi rád 
za  to, co se nám poved-
lo a  co dneska není jed-
noduché; myslím tím 
vzájemnou komunika-
ci a vzájemnou toleranci 
mezi žáky, učiteli a  snad 
i  vedením jednotlivých 
škol.  Doufám, že přá-

telství mezi jednotlivými parlamenty 
bude pokračovat a že se brzo sejdeme, 
abychom zhodnotili, co se nám poved-
lo. Jsem přesvědčený, že druhé heslo 
a motto tohoto semináře: „Nejvíce lid-
ských snů nebylo zmařeno neúspě-
chem, ale strachem se o  ně pokusit“, 
nebude v našem případě naplněno. 
Rád bych tímto poděkoval paní 
Mgr.  Lucii Trombikové, Janě Stachuro-
vé a nositeli projektu MAP II v Jablun-
kově za to, že nám pomohli zorganizo-
vat a zafinancovat celý tento zážitkový 
seminář.  

Mgr. René Pilch

Jednota v rozmanitosti - heslo 54 dětí třech školních 
parlamentů z Jablunkovska

 Zveme vás na  "VÝSTAVU OBRA-
ZŮ", které nakreslily děti se spe-
ciálními potřebami během něko-
lika Arte wokshopů DDM Jab-
lunkov. Arte workshopy probíhají 
pod vedením Mgr. Zuzany Karpec-
ké v MŠ Bezručova. Vernisáž začí-
ná 10. 2. 2020 od  17 hod. v  pro-
storách galerie Jacki. 

 DDM Jablunkov srdečně zve 
všechny děti na  únorové „VA-
LENTÝNSKÉ SUŠENKOVÉ PEČE-
NÍ“, které se bude konat v  pátek 
14. 2. 2020 od  15 hod. v  prosto-
rách DDM v  rámci cyklu Tvořivé 
dílničky pro děti. Je třeba se při-
hlásit v  kanceláři DDM Jablunkov 
nebo online přes webové stránky. 

 Ve  dnech 14. - 15. 2. 2020 bude 
probíhat akce "BOYS NIGHT“. 
Klučičí noc je opět tady! Budeme 
se na vás těšit opět ve vojenském 
stylu. Cena 200Kč. Přihlašování je 

možné od 14. 1. do 11. 2. 2020. Pro 
kluky od 3. do 7. třídy včetně.

 Vydejte se s  námi na  procház-
ku! V  úterý 18. 2. 2020 od  15.00 
do  18.00 zveme děti od  pěti let 
i s případným doprovodem na dal-
ší akci z cyklu „JDĚTE VEN!“, ten-
tokrát na téma Brána do lesa. Vy-
robíme si sněhové ufony, se kte-
rými se pak vydáme na  pátrání 
po  stopách zvířat a  průzkum dal-
ších tajemství zimního lesa. Hlásit 
se můžete u  Jany Foffové (foffo-
va.ddm@gmail.com, 720 041 013), 
cena 50 Kč.

 Zdravíme všechny děti základ-
ních škol! Připravujeme pro vás 
super akční „JARNÍ PŘÍMĚST-
SKÝ TÁBOR“! V termínu od 24. 2. 
do  28. 2. 2020 v  ceně 1200 Kč. 
Opět se v  letošním roce přihla-
šujete na  celý týden. Plakátek 
a  bohatý program tábora najde-

te na našich webových stránkách, 
na FB, Instagramu a v prostorách 
DDM. 

 Pojďte si užít společné chvíle ne-
jen s  kamarády, vedoucími, ale 
i  s  aktéry Futuramy. :) Rozjíždíme 
2. díl cyklu „NOČNÍ SHOW S ANI-
MÁKY". Kdy? V  pátek 6. 3. 2020 
Vás čekáme v  DDM. Program 
máme neskutečně nabitý. Čeká 
na  vás plno překvapení, a  další 
a  další... Hlásit se můžete osobně 
v  kanceláři nebo online přes we-
bové stránky. Těšíme se na vás ani 
netušíte jak!!!!! :)

Bližší informace o všech akcích prů-
běžně zveřejňujeme na  interneto-
vých stránkách http://www.ddm.
jablunkov.cz/a FB DDM https://
www.facebook.com/jablunkovd-
dm/?fref=ts

Moc se na vás těší  
zaměstnanci DDM

INFO O AKCÍCH DDM JABLUNKOV – únor, březen 2020



Inzerce

KOUPÍME pro připravovanou 
knihu vše o SPIRITISMU !! 

Medijní kresby, foto, odznaky, 
průkazky, dokumenty. 

Přijedeme.  
Tel.: 734 301 585

KOUPÍME  
pro připravovanou knihu

Pořádáte narozeniny, svatbu, křtiny  
nebo jinou oslavu?

Oslavte to u nás!
Kapacita salonku 45 osob

Kapacita restaurace 150 osob

 moderní kuchyně
 klimatizované prostory
 profesionální přístup
 dobrá dostupnost
 venkovní posezení

 výtah
 výběr z 6 druhů piv

Mariánské náměstí 19, Jablunkov
tel.: 797 831 103

FB hospůdka na rynku
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PROGRAM KINA  
MÍR JABLUNKOV 

Únor 2020

Středa 5. únor  
v 17:00 hod. SENIOR kino, 19:30 hod. 
Přes prsty, CZE – komedie, sportovní 
Příběh se odehrává na beach volejbalových hřištích, ale nejen na nich. Lin-
da a Pavla jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy sko-
ro všechno. Mladší Pavla chce otěhotnět což starší bezdětná Linda nechá-
pe, zvlášť když se jim podařilo kvalifikovat na mistrovství Evropy. Všechno 
ale stejně nakonec zamotá svérázný správce hřiště se zajímavou minulostí. 
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 101 min.

Pátek 7. únor v 18:00 hod. 
Abstinent, CZE – drama 
Devatenáctiletý Adam (Josef Trojan) je pacientem protialkoholní léčebny. 
Ocitá se tak na místě, které si většina lidí spojuje s už staršími, profesionál-
ními opilci. Jenže realita je jiná. Alkoholově závislými se stávají čím dál čas-
těji i velmi mladí lidé. Stačí k tomu málo. Negativní postoj k léčbě a v pod-
statě i k vlastnímu životu Adamovi vydrží do chvíle, než se sblíží s empatic-
kým terapeutem. Nehostinné prostředí léčebny se pro Adama mění v útočiš-
tě a postupně se stává místem sebereflexe nedávné události, která nenávrat-
ně změnila jeho život. 
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 83 min.

Středa 12. únor v 18:00 hod. 
USA – akční, komedie, krimi 
Rychle a zběsile: Hobbs and Shaw 
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského 
zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner, kterého by sami zastavit nedo-
kázali. Dwayne Johnson a Jason Statham řádí v akční jízdě, která je o pozná-
ní rychlejší a zběsilejší. 
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 134 min.

Pátek 14. únor v 18:00 hod. 
Ženská na vrcholu, CZE – komedie 
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena 
(Anna Polívková), odjíždí na  popud své tety Ely (Jana Krausová) s  nadše-
ným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách, aby se tak vyhla 
svému citovému problému. Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá ve vy-
sokohorské chatě Samota. Tam potkává dva muže, ač o žádné seznamová-
ní opravdu nestojí. 
Mládeži přístupný  Vstupné 40 Kč 109 min.

Středa 19. únor v 17:00 hod. 
Tenkrát v Hollywoodu, USA – komedie, drama 
Film je natočen na motivy skutečných událostí a odehrává se koncem 60. let. 
Hlavními postavami jsou bývalá westernová hvězda Rick Dalton (Leonardo 
DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt). Slávu si slibu-
jí od slavné a krásné sousedky, jíž není nikdo jiný než herečka Sharon Tate 
(Margot Robbie). 
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 162 min.

Pátek 21. únor v 17:00 hod. 
Nabarvené ptáče, CZE, SVK, UKR – drama 
Nadčasové poselství o  putování a  útrapách malého židovského chlapce 
za  druhé světové války. Hluboce dramatický příběh zaobírající se bezpro-
středním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a lás-
kou na straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora knih „Byl jsem 
při tom“ a „Pinball“ jednoho z nejvýznamnějších a nejvýraznějších světových 
spisovatelů minulého století Jerzyho Kosińského. České titulky
Přístupný od 18 let Vstupné 40 Kč 169 min.

Středa 26. únor v 10:00 hod.
Hledá se Yetti, USA – animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný 
Pan Článek je legrační a  roztomilou postavou v  dobrodružném rodinném 
snímku od  cenami ověnčeného studia Laika. Sir Lionel Frost je chrabrý 
a energický dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty 
a příšery. Ovšem nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj názor obhájil, vy-
dává se na americký severozápad objevit – Yettiho, chybějící vývojový článek 
mezi opicí a člověkem. 
Přístupný Vstupné ZDARMA 95 min.

Středa 26. únor v 17:00 hod.
Mladí Titáni: Jidášova smlouva, 
USA – animovaný, akční, dobrodružný sci-fi, fantasy 
Pod vedením Starfirea dokázali Mladí Titáni – Beast Boy, Raven, Blue Beetle, 
Robin a Nighwing vybudovat nezlomný tým pro nikdy nekončící boj se zlem. 
V příběhu plném nečekaných intrik, dobrodružství a zrady budou Mladí Ti-
táni nakonec muset svést bitvu s nepřáteli i svými vlastními pochybami, aby 
znovu stmelili tým a překonali temné síly kolem sebe. 
Přístupný Vstupné ZDARMA 84 min.

Pátek 28. únor v 18:00 hod.
Joker, USA – krimi, drama, thriller 
Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na tenké hranici 
mezi realitou a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém obleku klauna potuluje 
po ulicích Gotham City a dostává se do konfliktu s brutálními zloději. Poma-
lu se roztáčí spirála události dosahující  hrozivých rozměrů. Všemi opuštěný 
Fleck se začne čím dál více propadat do hlubin šílenství a postupně se mění 
v ikonu zločinu, kterou svět brzy bude znát pod jménem Joker. 
Přístupný od 15 let Vstupné 40 Kč 122 min.

6. – 27. 2. 2020 od 10 hod. 
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce – 
výroba suvenýrů pro malé i velké 
Mosty u Jablunkova, GOTIC 
Pořadatel: GOTIC
8. 2. 2020 v 19.00 hod. 
Ples SRPŠ při ZŠ Jablunkov 
Písečná, kulturní dům 
Pořadatel: ZŠ Jablunkov
10. 2. – 13. 3. 2020,  
vernisáž 10. 2. v 17.00 hod.  
Výstava obrazů dětí 
s handicapem
Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací, DDM Jablunkov
13. 2. 2020 v 17.00 hod. 
Jídla Světla – beseda s Jolanou 
Janišovou 
Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
14. 2. 2020 v 18.00 hod. 
Vietnam – cestovatelská beseda 
Mirka Niedoby 
Košařiska, chata Ostrý 
Pořadatel: Chata Ostrý
15. 2. 2020 v 17.00 hod. 
Pohádková sobota – Myška 
Klárka, veverka Terka a sněhulák 
Mrkvička – Divadlo Ententýky 
Jablunkov, sál radnice 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
24. 2. 2020 10.00 – 12.00, 14.00 – 
16.00 hod. 
Jarní prázdniny s JACKi – čtení, 
hraní a tvoření s knížkou 

Jablunkov, knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
25. 2. 2020 10.00 – 12.00,  
14.00 – 16.00 hod. 
Jarní prázdniny s JACKi – 
výtvarné dílny s knihovnicí 
Jablunkov, knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
26. 2. 2020, promítání  
v 10.00 a 17.00 hod. 
Jarní prázdniny s JACKi – kino 
Mladí Titáni: Jidášova smlouva, 
Hledá se Yetti 
Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
27. 2. 2020 10.00 – 12.00,  
14.00 – 16.00 hod. 
Jarní prázdniny s JACKi – 
Deskohrátky! 
Jablunkov, knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
27. 2. 2020 v 17.00 hod. 
Cestovatelská přednáška 
Radima Doláka – Finsko 
Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
28. 2. 2020 10.00 – 12.00,  
14.00 – 16.00 hod. 
Jarní prázdniny s JACKi – 
PUZZLE DAY! 
Jablunkov, knihovna 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací

KALENDÁRIUM AKCÍ  
Jablunkov a okolí – ÚNOR 2020


