
Z p r a v o d a j  m ě s t a  J a b l u n k o v a

Březen 2020

www.jablunkov.cz

ZdarmaJabk

Březnové slunce  
má krátké ruce.

Z ÚŘADU Hobby oDpADy



Zpravodaj města Jablunkova 3/2020

2

JAbKo – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník. Číslo 3 – březen 2020. Vydává město Jablunkov, Dukelská 144, 
7�9 91 Jablunkov, IČ o: 00296759. Reg. č. MK ČR E 12342. Zodpovědné osoby: Ing. Jiří Hamrozi, Mgr. Terezie Műllerová (elektronická 
adresa pro zasílání příspěvků terezie.mullerova@jablunkov.cz, dana.kohutova@jablunkov.cz, inzerce katerina.chybidziurova@
jablunkov.cz). Sazba a tisk - profi-tisk group s.r.o., olomouc. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla zpravodaje je 15.3.2020.

Milí spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a  už začíná třetí 
měsíc v  roce. Březen je vždy plný oče-
kávání, jestli je zima doopravdy pryč, 
nebo ještě postraší nějakou sněho-
vou přeháňkou. Každopádně většinu 
z  nás už určitě „svrbí“ ruce. Těšíme se 
na úklid, na zvelebování svých příbytků 
a  jejich okolí. S  úklidem hodně souvisí 
odpad, který pak musíme někam dát. 
A  to je téma, které je v  letošním roce 
v Jablunkově hodně prodiskutovávané, 
a proto bych chtěl vše více vysvětlit.
Od 1. ledna tohoto roku jsme zvýšili po-
platky za  komunální odpad a  většina 
občanů se ptá: PROČ? Nikdo už ale neví, 
kolik finančních prostředků na tyto služ-
by město doplácí. Celková produkce od-
padu města se pohybuje průměrně ko-
lem 1  900 tun ročně, z  čehož nejvyšší 
množství tvoří směsný komunální od-
pad (cca 1  000 tun ročně). Na  jedno-
ho Jablunkovana je produkováno cca 
340 kg odpadu ročně, z toho 190 kg tvo-
ří směsný komunální odpad. Když tato 
čísla dáme na jednu hromadu a spočítá-
me příjmy od obyvatel města, od spo-
lečnosti EKO-KOM (zajišťuje zpětný od-
běr a využití odpadů z obalů) a porov-
náme s náklady, dostáváme se na částku 
1 690 000 Kč, které musí město uhradit 
ze svého. Pokud by měl občan (včetně 
kojenců) Jablunkova platit veškeré ná-
klady, pak by poplatek činil cca 1 000 Kč 
na rok. Z těchto údajů je patrné, že měs-
to i přes velký doplatek (a ten bude v le-
tošním roce ještě větší) chce nadále ob-
čanům poskytovat nadstandardní pod-
mínky a tuto službu dofinancuje. Obča-
né si stěžují na zvýšení ceny, ale jen má-
lokdo se pozastavil nad tím, kolikrát se 
od  posledního zvýšení poplatku zved-
la cena energií. Poplatek za  odpady je 

ale pro některé hotovou pohromou. 
Naším cílem je snížit na  co nejmen-
ší možnou míru produkci komunální-
ho odpadu a  hlavně chceme co nejlé-
pe a co nejefektněji tento odpad třídit. 
Nutí nás k tomu také nový zákon o od-
padech, ze kterého je patrné, že pokud 
vše pečlivě nevytřídíme, budeme platit 
jako mourovatí. Od příštího roku zave-
deme motivační slevový systém, který 
bude zvýhodňovat občany, podílející se 
na správném vytřídění. Přesnou částku 
ještě nevíme, protože musíme nasbírat 
data a systém vyhodnotit. K tomu nám 
pomůže nová digitální technologie spo-
čívající v monitorování QR kódů na po-
pelnicích s odpadovou složkou. Občané 
přihlášení do  tohoto systému pak bu-
dou mít ucelený přehled o obecních od-
padech. Souvisí s  tím i nové umisťová-
ní nádob a jejich regulace (snižování po-
čtu nádob), což také může přispět k ne-
spokojenosti občanů. Vím, že každá no-
vinka s sebou nese i problémy, ale pro-
sím o trpělivost. 
Trpělivost bude nutná také při zřízení 
odbočovacího pruhu u  nově vznikající 
stavby v prostoru bývalé Pilany. Dbejte, 
prosím, o svou bezpečnost.
Z těch příjemnějších záležitostí bych se 
chtěl zmínit o  pořádání 1. ročníku tur-
naje „O  zlaté jablko“ v  řeckořímském 
zápase, který proběhl v  polovině úno-
ra. Velkou poklonu zaslouží pan ředitel 
DDM Mgr. Václav Pospíšil, díky kterému 
se tradice zápasníků do Jablunkova vrá-
tila. Ředitel turnaje Václav Fazekaš a Jo-
sef Bojko, oba vynikající bývalí zápasníci 
byli nedílnou součástí této akce a byla 
radost sledovat jejich profesionální pří-
stup a koučování svých svěřenců. 
Cyklisty bude určitě zajímat, že se už 
brzo (březen-duben) začne stavět 

cyklostezka pod železničním mos-
tem v  Lomné, která se bude napojo-
vat na tu původní a povede kolem vi-
aduktu směrem na Mosty u Jablunko-
va. Tato akce se realizuje přes Sdruže-
ní obcí Jablunkovska (SOJ) a je rovno-
měrně předfinancována díky Jablun-
kovu, Dolní Lomné a  Mostům u  Jab-
lunkova. Poděkování patří také Morav-
skoslezskému kraji, který na  tuto do-
tační akci přispěl více jak jedním mili-
onem korun. 
Naše plánované investiční akce už také 
začínají nabývat reálných podob, ale 
nejde vše tak, jak bychom si předsta-
vovali. Vždy se najde něco, nebo ně-
kdo, kdo nesdílí nadšení pro svou práci, 
a proto je byrokracie největším nepříte-
lem. Zvládnout se dá ale určitě všechno 
a my jsme si jistí, že se nám to povede.
Milí spoluobčané, přeji vám příjemné 
prožívání jarních dní a pevné zdraví.

Luboš Čmiel, místostarosta města

Veřejné projednání
Máte-li zájem seznámit se s návrhem, vnést náměty, či jinak 
přispět k řešení v předmětné lokalitě, jste srdečně zváni 
na veřejné projednání:

9. března 2020 v 15.00 hod.  
v sále jablunkovské radnice, Dukelská 144 - řešení dopravní situace a parkování v lokalitě ulic Hasičská 
a Velebnovského v souvislosti s dokončením výstavby Integrovaného výjezdového centra.

Přijďte podpořit budoucí rozvoj a podobu našeho města!
Starosta města Ing. Jiří Hamrozi 

Místostarosta města Luboš Čmiel
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V  roce 2004 získal Jablunkov v  rám-
ci projektu prevence kriminality PART-
NERSTVÍ městský kamerový dohlíže-
cí systém (MKDS). Projekt v  celkové 
výši 1 296 000 Kč byl z devadesáti pro-
cent pokryt z dotací ministerstva vnit-
ra a spočíval ve dvou kamerových bo-
dech s  kompletním vybavením dispe-
čerského stanoviště a  složitým přeno-
sem. Původní dvě analogové kamery 
umístěné na  budově místního koste-
la a budově PZKO byly rozšířeny o ka-
meru na  ulici Bukovecká u  TS a.s. Po-
stupem času kamery zastaraly a  byly 
vyměněny za  IP technologii s  doko-
nalejším obrazem, optickým zoomem 
a  rychlejším přenosem obrazu a  tele-
metrie. V  současné době tedy Jablun-
kov snímají tři kamerové body.
Plánované rozšíření MKDS
Letos se Jablunkov opět zapojí do pro-
jektu prevence kriminality, který vyhlá-
silo ministerstvo vnitra a  dotaci hod-
lá využít na rozšíření kamerového sys-
tému o další tři kamerové body. Jejich 
úkolem bude snížit nárůst přestupků 
a  protiprávního jednání zejména pro-
ti veřejnému pořádku a  nařízení měs-
ta vyplývajících z  obecně závazných 
vyhlášek (OZV). Účelem je zajistit pocit 
bezpečí občanů i v těchto momentálně 
nemonitorovaných oblastech a  před-
cházet sociálně-patologickým proje-
vům především u  dětí a  mládeže, za-
mezit projevům agresivity, vandalismu, 
alkoholismu, tabakismu a  drogové zá-
vislosti obecně. 
Ze statistik vyplývá, že k  protiprávní-
mu jednání dochází více právě na těch 
místech, která nejsou pokryta kamera-

mi. Záznamy z  kamer však významně 
přispívají k  samotné objasněnosti pří-
padů, o  čemž také vypovídá navýšení 
žádostí o  vydání kamerového zázna-
mu, a to o celkem o 15 %. Je tedy patr-
né, že zefektivnění MKDS je opodstat-
něné a přispěje ke zvýšení pocitu bez-
pečí obyvatel i návštěvníků města. 
Nové tři kamerové body získané z pro-
jektu by měly pokrývat tato prostran-
ství: Autobusové stanoviště – velice 
strategické místo z  hlediska kumulace 
občanů. Lidé z okolních obcí do Jablun-
kova dojíždějí za prací, na úřady, k léka-
ři či do škol. Kamera by pokrývala i okolí 
místní základní a mateřské školy, přileh-
lého sportovního areálu a  skateparku. 
Veřejné prostranství na  sídlišti ulice 
Mlýnská a ČSA - sídliště v centru měs-
ta. Monitoringem bude zajištěna kont-
rola míst ohrožených trestnou činností, 
jako je vloupání do vozidel, podvodné-
mu nabízení produktů a služeb, vandal-
ství, sprejerství a narušování občanské-
ho soužití. Veřejné prostranství par-
koviště u  místního hřbitova, parko-
viště, nákupní centrum a  ulice Pol-
ní, Lipová – místo s  potřebou priorit-
ní ochrany majetku, zabránění vanda-
lismu na  hřbitovech, předcházení soci-
álně patologickému chování dětí a mlá-
deže a ochrana před vloupáním do mo-
torových vozidel. V  projektu se rovněž 
počítá s modernizací a reprodukcí ope-
račního střediska MKDS na nové služeb-
ně IVC dispečinku MěP. 
Zajištění soukromí občanů 
ve vztahu k MKDS
MKDS obsluhují řádně proškolené oso-
by, které se u  monitorovacího zaříze-

ní střídají na pracovních směnách. Veš-
keré zpracování a  poskytování zázna-
mů a práce s kamerovým systémem sa-
motným je plně v souladu se zákonem 
na ochranu osobních údajů a v souladu 
s nařízením EU o GDPR. 
Kamery slouží k  dohledu v  místních 
záležitostech veřejného pořádku 
a  k  předcházení pouliční trestné čin-
nosti a  přestupků. Zároveň jsou vyu-
žívány ke  koordinaci postupu bezpeč-
nostních složek při ohrožení bezpeč-
nosti občanů a slouží také k  rychlému 
a efektivnímu zásahu ve sledované lo-
kalitě. Složky IZS mohou pomocí kame-
rového systému pružně a efektivně za-
sáhnout v případě krizové situace.
Občané musí vnímat MKDS jako pre-
ventivní nástroj prevence kriminality, 
nikoli jeho zásah do soukromí a musí 
být ubezpečeni o  jeho opodstatně-
nosti v  práci policie. Rovněž můžou 
podávat návrhy na jeho rozšíření tam, 
kde se necítí bezpečně a tam kde chtě-
jí zamezit narušování veřejného po-
řádku. 
Prezentace MKDS pro veřejnost
Aby hlavní prezentací práce MěP v sou-
vislosti s kamerovým systémem neby-
ly jen statistiky, pořádáme pravidelné 
dny otevřených dveří pro školy a  pří-
spěvkové organizace, ale i besedy s ob-
čany, kde systém a práci s ním ukazu-
jeme. Letos máme v  plánu uskuteč-
nit den otevřených dveří pro veřejnost 
v nově vzniklých prostorech IVC a mo-
nitorovacího stanoviště. Budeme rádi, 
když se zájemci o tuto technologii se-
známí s prací MěP i v této oblasti. 
Mgr. Pavel Kufa – velitel MěP Jablunkov

Historie a současnost kamerového systému v Jablunkově

Ukázky z jednotlivých kamerových bodů současného MKDS:

Kamerový bod č. 1
MN

Kamerový body č.2
Kostel

Kamerový bod č. 3 
Bukovecká
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Jaké investiční a stavební akce NÁŠ Jab-
lunkov v následujícím roce čekají? Letos 
je dle schváleného rozpočtu vyčleněno 
na  investice 41,855 mil., které budou 
použity nejen na zvelebení městského 
nemovitého majetku, ale také na veřej-
ný prostor a přípravu projektové doku-
mentace. Opravovat a zdokonalovat je 
vždycky co, ale investiční akce musíme 
realizovat postupně, jak nám to finanč-
ní možnosti dovolí. Prioritní jsou po-
chopitelně ty projekty, na něž můžeme 
získat podporu z evropských fondů a ji-
ných dotačních titulů. 
V  plném proudu jsou dokončova-
cí stavební práce na  budově IVC, kte-
rá poskytne moderní zázemí dobrovol-
ným hasičům města Jablunkov, měst-
ské policii a  zdravotnické záchranné 
službě. V  budově bude umístěna rov-
něž zasedací místnost krizového štá-
bu, který zajišťuje řešení krizových situ-
ací pro celou spádovou oblast Jablun-
kovska. Tyto složky by novou budovu 
měly plně využívat již v květnu letošní-
ho roku. 
V  tomto roce jsou vyčleněny peníze 
taktéž na  zahájení realizace projektu 
dopravního terminálu Jablunkov, který 
vyroste na místě stávajícího autobuso-
vého stanoviště. V  rámci stavby vznik-
nou taktéž nové parkovací plochy. Dal-
ší parkoviště je plánováno i  u  hřbito-
va. Tady je zahájena projektová přípra-
va, po  níž bude následovat realizace. 
Vznikne zde 46 nových stání pro osob-
ní vozidla. 
V Městském lese pokračujeme v úpra-
vě okolí nové stezky. Tady vznikne al-
tán, jenž bude vybaven edukačními 
prvky sloužící nejen k  výuce dětí, ale 
také jako místo pro odpočinek a  rela-
xaci veřejnosti. K  tomu se váže i  stu-
die možnosti využití břehů řeky Olše 
a Lomné pro odpočinkové aktivity na-

šich občanů. Ve fázi přípravy projekto-
vé dokumentace je také atletická dráha 
ve sportovním areálu Bělá. 

V plánu jsou rovněž další práce na naší 
radnici. Bude opravena fasáda a hydro-
izolace. Pokračuje se se stavebními pra-
cemi v budově MŠ Školní, kde probíhá 
rekonstrukce vnitřních a  vnějších pro-
stor a  opomenuty nezůstaly ani dal-
ší školní budovy, kdy na ZŠ Jablunkov, 
Lesní budou instalovány venkovní ža-
luzie a připravovat se bude dokumen-
tace pro zateplení pavilonu A, včetně 
opravy střechy a  odstranění staré ko-
telny. V  polovině roku bude dokonče-

na projektová dokumentace pro re-
konstrukci školní jídelny na ZŠ Jablun-
kov, Lesní tak, aby město mohlo pokro-
čit k dalšímu kroku této důležité inves-
tiční akce. V  budově bývalé speciální 
školy, kde se již zabydlela ZUŠ Jablun-
kov, bude pokračovat další fáze rekon-
strukce budovy, aby sem mohl přesídlit 
Úřad práce. Stavebním úpravám se ne-
vyhne ani budova čp. 108 (v níž má síd-
lo pobočka Komerční banky). 
V plánu jsou taktéž investice do rekon-
strukcí a  oprav chodníků. Prioritou je 
chodník okolo ZŠ Jablunkov, kde je si-
tuace nebezpečná zejména pro děti. 
Tato akce bude projekčně zpracována 
tak, aby zde vznikla stezka pro chodce 
a cyklisty. V této souvislosti se připravu-
je i projektová dokumentace na chod-
ník a cyklostezku na ul. Lesní a cyklos-
tezku Ameryka. Není opomíjena ani lo-
kalita Městská Lomná, kde se chystá 
zpracování studie proveditelnosti a pří-
prava projektu k  prodloužení chodní-
ku, který končí u kruhového objezdu. 
Investice budou zaměřeny taktéž 
na zpracování projektové dokumenta-
ce vodovodu v  lokalitě ul. Bezručova 
a Vitališov a přípravu žádosti o dotace 
na výstavbu splaškové kanalizace v lo-
kalitě Černé a  na  ul. Lesní, prodlouže-
ní kanalizace v lokalitě Radvanov a pří-
pravu projektové dokumentace dešťo-
vé a splaškové kanalizace na ulici Polní, 
Zahradní a Za učilištěm. 
Investičních akcí má město v plánu víc 
než dost. Některé z nich si však vyžáda-
jí nutná omezení, proto žádáme obča-
ny o  trpělivost a  toleranci, neboť díky 
všem projektům dovedeným do  zdár-
ného konce bude Jablunkov krásněj-
ším a přívětivějším místem pro život.

Ing. Radim Sikora,  
Odbor investic a rozvoje města (IaRM)

Investiční akce města pro rok 2020
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Společnosti Steel Ring s.r.o. Třinec 
ve spolupráci s Asociací center bezpeč-
né jízdy v AČR se i v tomto roce poda-
řilo získat nemalé finanční prostřed-
ky pro projekty různých typů souvi-
sejících s dopravou a dopravní výcho-
vou. Jedná se o  kurzy pro veřejnost, 
které jsou pro občany města Jablun-
kov a okolních obcí zcela zdarma a vě-
říme, že budou přínosem pro zlepšení 
bezpečnosti silničního provozu a navý-
šením řidičských dovedností. Projek-
ty budou realizovány společností De-
kra CZ, a.s., ve spolupráci se společnos-
tí Steel Ring s.r.o. Třinec a  jejich smys-
lem je snížení odstrašujícího počtu do-
pravních nehod a úrazů v silničním pro-
vozu. 
Jedná se zejména o  úspěšný projekt 
Jedu s  dobou, kdy v  letošním roce 
bude 18 termínů s  celkovým počtem 
1  080 řidičů ve  věku 65+. Informace 
o projektu a počáteční termíny s mož-
nostmi přihlášení jsou již zveřejněny 
na  webových stránkách: www.jedu-
sdobou.cz 
Termíny uvedené na webových 
stránkách jsou: 

03.04. 2020: areál Steel Ring Třinec  
od 08.00 – 14.00 hod.
22.04. 2020: areál Steel Ring Třinec  
od 08.00 – 14.00 hod.
06.05.2020: areál Steel Ring Třinec  
od 08.00 – 14.00 hod.
06.05.2020: areál Steel Ring Třinec  
od 14.00 – 20.00 hod.
Další termíny budou dodatečně uvede-
ny na výše uvedených webových strán-
kách.
Další projekt START DRIVING je zamě-
řený na začínající řidiče do věku 24 let, 
kteří dle statistiky nehodovosti náleží 
do nejkritičtější skupiny. Tento projekt 
je určen pro 72 řidičů a  jeho smyslem 
je upozornit veřejnost na nutnost dal-
šího vzdělávání řidičů. Bližší informace 
bude možné získat na webových strán-
kách: www.startdriving.cz , kde se noví 
řidiči do věku 24 let a maximální doby 
držení řidičského průkazu do  1 roku, 
mohou přihlásit k vykonání kurzu. We-
bové stránky projektu Start Driving bu-
dou spuštěny do 3 týdnů.
Termíny pro konání kurzu: 
14.6. 2020: areál Steel Ring Třinec  
od 07.30 -16.15 hod.

22.9. 2020: areál Steel Ring Třinec  
od 07.30 -16.15 hod.
Projekt „Jedu poprvé“ je určen pro 
předškolní mládež ve věku 5,6 let. Tento 
projekt bude mít výchovný vliv na děti, 
s  ohledem na  účast v  provozu na  po-
zemních komunikacích, ale také mimo 
ně. Je určen pro cca 200 dětí ve čtyřech 
kurzech, probíhajících ve  dvou dnech 
pro dvě skupiny po 24 dětech. 
Termíny: 
04.05.2020: areál Steel Ring Třinec 
05.05.2020: areál Steel Ring Třinec
Cílem všech projektů je snížení počtu 
dopravních nehod, výuka správného 
chování a  správných reakcím na  po-
zemní komunikaci i mimo ni a jsou ur-
čeny pro výše uvedené věkové skupiny 
zcela zdarma.
V případě jakýchkoliv dotazů či doplně-
ní informací mne neváhejte kontaktovat.

Společnost Steel Ring s.r.o.:  
Martin Gregor

Tel. č.: +420 773 991 667
Mail: martin@gregorracing.cz

Společnost Dekra CZ a.s.
Tel. č.: +420 601 121 692

Mail: dalibor.bednarik@dekra.com

Kurzy na posílení bezpečnosti v dopravě pro občany opět zdarma

Od  letošního roku mů-
žeme do  tzv. bílých zvo-
nů ukládat i barevné sklo. 
Důvodem je, že konco-
ví odběratelé si vlastními 
třídičkami rozdělí sklo dle 
vlastní technologické po-
třeby. Bílé zvony budou 
tedy označeny nálepkou 
SKLO – směs.

Hanzlík Tomáš, vedoucí 
technických služeb

Tříděné sklo - změna

Městský úřad Jablunkov informuje občany města, že 
v pondělí 16.03.2020, v době 9:00-12:00 hod. a 13:00-
16:00 hod. budou mít možnost podat daňová přiznání 
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 pracovníkům 
Finančního úřadu Třinec přímo v Jablunkově. Výběr da-
ňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob proběh-
ne v administrativní budově Městského úřadu Jablun-
kov (u hřbitova).
Formuláře PŘIZNÁNÍ k  dani z  příjmů fyzických osob 
včetně POKYNŮ lze v omezeném množství předem vy-
zvednout na finančním odboru Městského úřadu Jab-
lunkov, budova radnice, dveře č. 6 (pokladna) nebo 
na podatelně (administrativní budova u hřbitova).
 MěÚ Jablunkov

Daňová přiznání za rok 2019

Komunální odpad 
oprava účtu

Vážení občané, v únorovém vydání zpravodaje byl 
zveřejněn článek o poplatku za komunální odpad. 
Opravujeme chybu v čísle účtu, kam lze zasílat 

úhradu poplatku do 31.3.2020. 
Správné číslo účtu je:  

1783 – 1681984379/0800
Za způsobené problémy se omlouváme.

MěÚ Jablunkov

Pozvánka na besedu 
s vedením města

STŘEDA 11. března 2020 
od 14.30 do 16.00 hodin 
Kontaktní místo  
Senior Point Jablunkov
(v budově Jablunkovského centra kultury a informací, 
Jablunkov, Mariánské náměstí 1 – budova bývalé základní 
umělecké školy – naproti kostelu).

Těšíme se na vás!
Ing. Jiří Hamrozi, starosta města
Luboš Čmiel, místostarosta města
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inzerce

Jablunkov je městečko 
sice malé a první na roz-
břesku, ale i  v  něm žijí 
lidé, kteří si zaslouží po-
zornost nás ostatních. 
A důvody pro to mohou 
být různé. Třeba jsou 
skvělí ve  své práci, ať 
už jako lékaři, manažeři 
či pekaři. Nebo mají za-
jímavé koníčky. Anebo 
dosáhli výrazných úspě-
chů na poli sportu či kul-
tury. V  únorovém Jabku 

jsme si povídali s Leonem Ježowiczem, který si vybral jako 
dalšího Marka Jakubíka. 
Marek Jakubík je profesí advokát, ale hlavně je to jablun-
kovský rodák. V  Jablunkově stále žije a  jak se zmínil, ne-
hodlá ho opustit ani v budoucnu. 

Nikdy vás nenapadlo, že byste chtěl žít jinde? Třeba 
ve velkém městě?
Velkého města jsem si užil při studiu práv v  Brně a  mám 
pocit, že to stačilo. V Jablunkově mám nejen silné rodin-
né a přátelské vazby, ale i práci, takže nemám potřebu se 
stěhovat. 
Mám Jablunkov rád a  je pro mě příjemné pozorovat, jak 
se mění. Já si ještě z dětství pamatuji, jak se začaly bourat 
domy na ulicích Nádražní, Mlýnské a Polské, včetně dom-
ku mých praprarodičů a  dodnes nad tím pociťuji lítost. 
A určitě nejsem sám. Také si vzpomínám, jak bylo město 
šedivé a ošuntělé ještě na začátku 90. let. Zato teď je čím 
dál tím hezčí. Když jsem viděl nové letecké snímky Jablun-
kova, až mě překvapilo, jak je barevný a upravený. Jablun-
kov je krásné město pro život, klidné a bezpečné a my by-
chom měli mít oči otevřené a vnímat to, jak se stále mění 
k lepšímu.
Ale především, Jablunkov pro mě nejsou jen domy a uli-
ce, ale hlavně lidé, s nimiž cítím sounáležitost a jsem rád, 
že mohu být jedním z  nich. No a  samozřejmě, co by byl 
Jablunkov bez těch beskydských kopečků okolo! Vždyc-
ky, když odněkud přijíždím domů, vím, že už jsem blízko, 
když vidím ty známé siluety zdejších vrcholků.

Pan Ježowicz zmínil, že jste ho velmi zaujal svým hu-
debním vystoupením na  vánočním koncertě v  koste-
le. Jak k tomu došlo?
Kdysi jsem býval žákem pana učitele Ježowicze, který se 
snažil – nevím ovšem, jak dalece úspěšně – naučit mě hrát 
na housle a pak také na violu. A letos před Vánocemi pořá-
dala polská základní škola vánoční koncert a vyzvala děti, 
aby oslovily své rodiče a ti si zahráli s nimi. Jedna z našich 
dcer se ani neptala, ale hned nás s  manželkou přihlásila. 
Že rozhodně také vystoupíme! A bylo to. Odříct se neda-
lo, a tak jsem byl zkrátka jedním z vystupujících. Ale mu-
sím přiznat, že jako rodina hodně zpíváme a hrajeme, což 
je ovšem především zásluha mé manželky. 

Takže teď jste nám prozradil, že ve  volném čase 
s dětmi muzicírujete. Čemu jinému se ještě věnujete?

Patří mezi nás … Znáte je?
Volného času je velmi málo. Když sečtu všechen čas věno-
vaný práci a chodu advokátní kanceláře, starosti o rodinu, 
dům a zahradu, pak ty vzácné chvíle volna využívám buď 
ke  společným výletům s  dětmi, anebo si také velmi rád 
sednu ke knížce. 

Máte pět dětí… jaký jste rodič? Snažíte se je někam 
směrovat? 
My se jako rodiče snažíme hlavně o to, abychom z našich 
dětí vychovali dobré lidi, aby získaly všeobecný rozhled 
a dokázaly se pak, až přijde čas, samy rozhodnout, co bu-
dou chtít v budoucnu dělat. 

Pracujete také pro zdejší charitu. Jak jste se k  této 
činnosti dostal?
Když jsem dostudoval práva, přemýšlel jsem, jak být uži-
tečný. A tehdy jsem se shodou okolností seznámil s pár 
lidmi, kteří pod vedením jablunkovského kaplana, kte-
rým byl v té době Alfred Volný, náš současný farář, zača-
li zakládat charitu. Mohu se tedy považovat za  jednoho 
z jejích spoluzakladatelů. Věděl jsem, že mou cestou ne-
bude péče o klienty stacionáře, ale že mohu nabídnout 
něco ze své profese. A  tak tam od  roku 2001 dvě hodi-
ny týdně poskytuji bezplatnou právní poradnu, posled-
ních několik let společně s  Martinem Bieleszem, advo-
kátem z naší Advokátní kanceláře HAJDUK & PARTNERS. 
Letos tomu bude 20 let, co Charita Jablunkov existuje, 
a myslím, že se za tu dobu hodně posunula. Nakonec, to 
by mohl posoudit právě pan farář Volný, který se k nám 
do  Jablunkova, snad symbolicky, po  dvou desítkách let 
opět vrátil. 

Máte nějaké velké přání? Nesplněný sen?
Vzhledem ke všemu tomu každodennímu stresu, kterému 
obecně čelíme, je mým velkým přáním dožít se ve zdraví 
vnoučat…

A poslední otázka: Koho z Jablunkovských vyberete 
do příštího vydání Jabka?
Osobností, které žijí mezi námi a  které by bylo žádoucí 
oslovit, mě napadá hned několik. Patří mezi ně určitě pan 
Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, který 
z  Jablunkova sice nepochází, ale žije tu už mnoho let, je 
autorem divadelních her z našeho prostředí a také se sna-
ží, aby se Jablunkov stával krásnějším. 

Děkuji za rozhovor.



Zpravodaj města Jablunkova 3/2020

8

Dovolujeme si vás pozvat  
na Jarní bazárek 

Klubu důchodců Jablunkov.
Máte-li zájem podpořit 

dobrou myšlenku, že věci 
nebo oblečení můžou být 

ještě někomu užitečné, tak je 
můžete věnovat. 

Příjem zboží bude v pátek 27. 3. 2020 
od 9. 00 hod. - do 16. 00 hod.  

v Klubu důchodců,
/adresa: Nádražní 845, boční vchod  

do budovy, Jablunkov/.
Přijímáme dětské, dámské, pánské oblečení,  

ale jen ve 100% stavu.

Bazárek proběhne v pondělí 
30. 3. 2020  

od 9.00 hod. - do 16.00 hod., 
rovněž v prostorách Klubu důchodců.

Těšíme se na vás a věříme, že nás podpoříte.
Váš Klub důchodců Jablunkov

JARNÍ BAZÁREK

inzerce

1435 - První písemná zmínka o  Jablunkovu a  Návsí v  listině, 
kterou těšínský kníže Václav I. jmenoval Pavla Sikoru dědič-
ným fojtem v Návsí. Za odměnu za tuto práci mu věnoval 
půldruhého lánu polí "od  Jablunkova". Návsí bylo zřejmě 
součástí Jablunkova.

1706 - (7.3.) Zničil požár převážnou část města. Ohořel i kostel 
(postavený r. 1620).

1848 - Josef Motyčka, vojenský důchodce a dohlížitel na Jab-
lunkovské šance, zástupce Frýdecka a Jablunkovska na říš-
ském sněmu ve Vídni, informoval lid o přijetí zákona o zru-
šení poddanství a robot. Tyto byly zrušeny patentem císaře 
Ferdinanda I. dne 28. 3. 1848.

1851 - Vysvěcena nemocnice založená farářem Lancencem Pi-
ontkem. Tento se obrátil s prosbou o pomoc na konvent Alž-
bětinek ve Vídni. Pomoc mu byla přislíbena za podmínky za-
ložení kláštera u nemocnice. Do nemocnice přišla sestra Bo-
naventura z Těšína. Jelikož vypukl hlad a epidemie, prosila 
obyvatelstvo před nemocnicí o almužnu. Za přispění bohat-
ších jablunkovských paní, místních spolků a peněžní pomo-
ci z Vídně mohla sestra Bonaventura poskytnout 100 oso-
bám polévku a kousek chleba.

1853 - (12.3.) Započato s rozšířením nemocnice a cel pro sest-
ry. Pro nedostatek financí byla stavba ukončena v roce 1856.

1871 - Cholera ve městě si vyžádala 60 obětí.
1948 - (2.3.) Karel Smyczek byl z funkce předsedy Místního ná-

rodního výboru v Jablunkově odvolán a po krátkém vězně-
ní musel město do 48 hodin opustit.

1948 - (17.3.) Odhlasován návrh akčního výboru, na  zákla-
dě kterého se stal předsedou Místního národního výboru 
v Jablunkově Josef Jedlička - učitel.

1951 - (1.3.) Zřízeny jesle pro nejmenší děti.
1990 - (28.3.) Obnovena činnost Matice slezské v Jablunkově.

Okénko do historie 
Jablunkova
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Informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
na ozdravné pobyty dětí dal Moravskoslezský kraj 32 mi-
lionů korun a přispívá na ně již od roku 2013. Díky kraj-
ským dotacím už vyjelo za čistým vzduchem asi sedm ti-
síc dětí. O ozdravné pobyty je velký zájem, mají příznivý 
vliv na imunitu dětí a jsou skvělé při prevenci onemocně-
ní dýchacích cest. Kraj přispívá na každé dítě a den 400 
korun, hradí také náklady na pedagogický a zdravotnický 
personál. Děti předškolního věku mohou jet v rámci škol-
ky nebo s rodiči. V tomto případě kraj přispívá i na rodi-
čovský doprovod. Od roku 2013 dal Moravskoslezský kraj 
18 milionů korun na  ozdravné pobyty dětí z  mateřinek, 
na čerstvý vzduch vyjelo 4877 dětí a  rodičů. Na pobyty 
dětí prvního stupně základních škol kraj přispívá od roku 
2017 a z krajského rozpočtu bylo vyčleněno 13,8 milionu 
korun na pobyty pro téměř 3 tisíce dětí. Kraj bude v pří-
spěvcích na ozdravné pobyty pokračovat a další dotační 
programy kraj vyhlásí na jaře 2020.
Moravskoslezský kraj dlouhodobě podporuje rozvoj ma-
tematické gramotnosti. Jedním ze způsobů je i  podpo-
ra šachových kroužků, které pomáhají rozvíjet logic-
ké myšlení nejen žáků základních a  středních škol, ale 
i  dětí v  mateřinkách. V  rámci projektu Odborné, karié-
rové a  polytechnické vzdělávání (OKAP) je na  šachy vy-
členěno 9 milionů korun. Moravskoslezský kraj klade dů-
raz na zvyšování kvality vzdělávání a rozvoj kompetencí 
žáků a  kromě podpory jazykové, digitální nebo čtenář-
ské gramotnosti je velmi důležité technické a  matema-
tické myšlení. To šachy skvěle rozvíjejí, stejně jako logi-
ku, strategické přemýšlení, ale i sociální dovednosti. Mo-
ravskoslezský krajský šachový svaz ve  spolupráci s  Mo-
ravskoslezským krajem v minulém roce zorganizoval 86 
kroužků, do  kterých se zapojilo přes 1200 dětí po  ce-
lém kraji. Rozpočet projektu OKAP je 197 milionů korun, 
z toho jde na podporu matematické a čtenářské gramot-
nosti 30 milionů. Z této částky je přímo na šachy vyčleně-
no 9 milionů korun, které putují na  osobní náklady lek-
torů a materiální vybavení kroužků. Z 85% je financová-
ní zajištěno z evropských peněz, 10% jde ze státního roz-
počtu, kraj se spolupodílí pěti procenty. Projekt OKAP 
je realizován od  června 2019 do  června 2021 a  šachové 
kroužky probíhají po celou dobu projektu.
Nezapomínáme ani na  včelaře. Moravskoslezští včela-
ři si rozdělí 2 miliony korun z  krajského rozpočtu z  do-
tačního programu na  obnovu včelích úlů, pořízení vče-
lařského zařízení nebo na podporu vzdělávání, výchovy 
a osvěty. Moravskoslezský kraj se každoročně snaží vče-
lařství, coby významné odvětví zemědělství, podpořit. 
Dotační program v  tomto roce je zaměřen na  podporu 
stávajících včelařů, stabilizaci a zvýšení stavů kvalitních 
včelstev i na opatření zlepšující zdravotní stav včel a roz-
voj odborného vzdělávání včelařů. Dotace v tomto roce 
není určena pro začínající včelaře. Nastavení dotačního 
programu zohledňuje aktuální potřeby včelařů v  kraji 
tak, jak je prezentovali jejich zástupci v  diskuzi nad vý-
sledky dosaženými krajskou podporou včelařství v minu-
lých letech. Moravskoslezský kraj finančně podpoří i ve-
letrh Včela, který se bude v půlce března konat na ostrav-
ské Černé louce. Žádosti o  dotaci bude možné podávat 

inzerce

od 16. 3. 2020 do vy-
čerpání alokace, nej-
později však do  9. 4. 
2020 prostřednic-
tvím elektronického 
systému na  webo-
vých stránkách kraje.
Poslední informa-
ce se týká dopravy. 
Od  začátku roku ne-
musí veteráni a  poli-
tičtí vězni platit v re-
gionálních autobu-
sech. Zdarma také 
mají městkou hro-
madnou dopravu 
v  celém Moravsko-
slezském kraji. Je 
to jeden ze způsobů ocenění jejich společenského vý-
znamu. Bezplatné jízdné získají veteráni, kteří bojova-
li ve  2. světové válce a  v  novodobých konfliktech. Zá-
jemci musí předložit osvědčení Ministerstva obrany ČR 
nebo potvrzení o členství v Konfederaci politických věz-
ňů. Díky tomu jim KODIS nebo městské dopravní podni-
ky na ODISku zdarma nahrají 365denní kupón.
Mějte se moc krásně!

Ing. Kateřina Chybidziurová,  
Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje 
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 Pojďte si užít společné chvíle nejen 
s kamarády, vedoucími, ale i s akté-
ry Futuramy. Rozjíždíme 2. díl cyk-
lu „NOČNÍ SHOW S  ANIMÁKY". 
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 onli-
ne přes webové stránky nebo osob-
ně v kanceláři. 

 Zveme vás na  další akci z  cyk-
lu „ARTE WORKSHOPY“ pro děti 
se speciálními vzdělávacími potře-
bami. Těšíme se na vás 13. 3. 2020 
od  15 hod. v  MŠ na  Bezručové 130. 
Hlaste se u  Mgr.  Zuzany Karpecké 
do 10. 3. 2020.

 Vydejte se s  námi na  procház-
ku! V  úterý 17. 3. 2020 od  15.00 
do  18.00 zveme děti od  pěti let 
i  s  případným doprovodem na  dal-
ší akci z cyklu „JDĚTE VEN!“, tento-
krát na téma „Vodní lovci“. Budeme 
pátrat, kde všude lze v přírodě vodu 
najít, budeme prozkoumávat po-
tůčky, studánky, kaluže, mokré listí 
atd. Hlásit se můžete u Jany Foffové  

( f o f f o v a . d d m @ g m a i l . c o m , 
720 041 013), cena 50 Kč. 

 DDM Jablunkov srdečně zve všech-
ny děti i dospělé na březnové „VELI-
KONOČNÍ PLETENÍ KOŠÍKŮ A OŠA-
TEK Z  PEDIGU“, které se bude ko-
nat v pátek 20. 3. 2020 od 15 hod. 
v  prostorách DDM. Je třeba se při-
hlásit online přes webové stránky 
nebo v kanceláři DDM Jablunkov. 

 Ve  dnech 20. – 22. 3. 2020 bude 
probíhat víkendový pobyt pro děti 
na  téma: „TAJNÝ AGENT“. Přene-
seme se do  drsného světa tajných 
agentů, ale zažijeme také spous-
tu legrace a  zábavy. Nebude chy-
bět ani BAZÉN. V turistickém středis-
ku Jasení se sejdeme v  pátek 17:30 
a  skončíme v  neděli v  11:00. Přihla-
šovat se můžete buďto z pohodlí va-
šeho domu přes naše webové strán-
ky nebo osobně v  kanceláři DDM 
do  18. 3. 2020. Cena: 460 Kč. Platba 
vždy do  5ti pracovních dnů od  při-
hlášení. 

 A  máme tu opět „VELIKONOČNÍ 
INSPIRACI“. V sobotu 4. 4. 2020 od 

13 – 16 hod. vás zveme na  radnici 
města Jablunkov. Přijďte s námi strá-
vit příjemné odpoledne při voňavé 
kávě s domácím zákuskem a hlavně, 
velikonočním tvoření všeho druhu 
nejen pro děti, ale i dospělé. Domác-
nost si můžete provonět jarní kytič-
kou a okna vyzdobit výrobky s veli-
konoční tematikou, které si vyrobí-
te či zakoupíte právě na  těchto díl-
ničkách. Prostě si jen tak, přijďte užít 
jaro. 

 „GIRLS NIGHT“ se opět blíží! Ten-
tokrát se holky mohou těšit na  ná-
vrhářství a  kuchaření. Termín:  
3. – 4. 4. 2020. V  prostorách DDM. 
Cena: 180 Kč. Vybaveni přezůvkami, 
kamarádkou a  dobrou náladou si 
s námi přijď užít holčičí noc!

Bližší informace o všech akcích prů-
běžně zveřejňujeme na  interneto-
vých stránkách http://www.ddm.
jablunkov.cz/ a  FB DDM https://
www.facebook.com/ddmjablun-
kov1951/ a Instagramu https://www.
instagram.com/ddmjablunkov1951/
Těší se na Vás zaměstnanci DDM

INFO O AKCÍCH DDM JABLUNKOV – BŘEZEN 2020 

Ve středu 22. ledna jsme se s předško-
láky vydali do DDM Jablunkov. Na pro-
gramu byl projekt Malý řemeslník – vý-
roba hračky. Děti nevěděly, co je čeká. 
Při práci se dřevem a opravdovým ná-
řadím se jim ale nadšením rozzářily oči. 
K  dokonalosti celého dopoledne při-
spělo, že si výsledek práce – vyrobe-
nou loďku mohli s sebou odnést. Akce 
byla doplněna zábavným programem 
se zaměřením na předčtenářskou gra-
motnost, kde si děti procvičily předsta-
vivost, paměť a logické myšlení.
Tímto chceme za geniální projekt ředi-
teli DDM p.  Pospíšilovi, p.  Hrankayovi 
a  p.  knihovnici Halině Himlar poděko-
vat.  Kolektiv MŠ KAŠTÁNEK Návsí

Materiál ke zhotovení hraček, které si děti 
na Malém řemeslníkovi vyrobily, nám da-
roval pan Alois Kawulok - Pila Kawulok 
Bocanovice. 
Tímto panu Kawulokovi mnohokráte děkujeme - nejen za výše zmíněný dar, ale také 
za podporu polytechnického vzdělávání v naší oblasti a za rozvíjení lásky k přírodní-
mu materiálu - dřevu. Realizační tým MAP, Město Jablunkov, Lucka a Jana

Odnesli si lodičku

Polytechnické vzdělávání Malý řemeslník je realizován v rámci projektu Místní akční plán pro ORP 
Jablunkov II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093, jehož nositelem je Město Jablunkov. 
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Ujec z ciotkóm byli fajnóm poróm. Ujec byli wysocy a ciotka,  
do sie powiedezieć , mali. Ujec mieli gładki, blónd włosy a ciot- 
ka mieli ćmawe, gynste a krynte. Byli każdy inakszi, ale mieli sie 
radzi.
Wyszli se roz po połedniu na taki kopiec przi lesie. Była tam łąka 
a na ni sie pasły łowce. Ciotka sie dziwali dołu, kaj je jejich chałpa 
a ujec sie bawili z łowcami. Dopalowali barana: „Baran buc“. Na-
roz słyszóm, że sie cosi robi. To ciotka stanyłi krziwo na kamyń, 
co go nie było w trowie widzieć, stracili rownowagym i kulali sie 
dołu. Ujec sie dziwajóm – roz widać głowe, roz nogi. Jak ciot-
ka dolecieli, ujec sie pytajóm: „Nima ci co, Helynko?“ Jeszcze to 
nie dopowiedzieli a naroz przilecioł ze zadku baran i bucnył ujca 
z całej siły a ci sie skulali za ciot-kóm. Zaczyni sie łobo strasznie 
śmioć a ciotka robili ujcowi „kiszki, liszki“ i prawióm: „Wyśmiy-
woł sie kocieł z garca, sóm przigorzoł na pół palca“. Nic jim nie 
było, pośmioli sie z tego, ujec jeszcze pogrozili za baranym i szli 
chodniczkym ku lasu.
„Ty Gustaw, tam wyszi by miała być chałpa łod Zogatów. Nie 
wylezymy tam?“ Na tóż ja. Szli jeszcze dobrej pół godziny, aż 
tam doszli. Chałpa stoła przi lesie sama, ale mieli tam chlyw, sto-
dółke, kolnie i porządnóm bude dlo psa a tyn harwosił na cu- 
dzych. Przed chałpóm był mały łogródek. Był tu porządek i wsze- 
cko sie to pieknie miyniło w słóneczku. Prziszli blizi i wołajóm:  
„Zogatowie, sóm żeście tu?“. Piyrszi wylóz gazda a za nim przi- 
cupkała gaździno. „Nale witejcie, dyć nóm kocury pozdycha-
jóm, pójcie dali“, i ukozali na ławkym w ciyniu. Ujcowie posiadali 
a ujec sióngnyli pod bok i prawióm: „Je cało ta piersiówka, nic sie 
ji nie stało“, i poczynstowali. Zogatka zaś wyniysła dómowego 
chleba z masłym, kiszki na zapici i dobrze poswaczili. Pomówili 
ło kaj czim i połoglodali gospodarkym. Łowce też sie tam pasły, 
ale ujec tam raczi nie szli. Wszecy byli radzi, że sie widzieli a Zo-
gatowie też łobiecali sie stawić jak pudóm do dziedziny.
Było już ku wieczoru, na dół sie szło lepi i ujcowie sie śpiycha-
li ku chałpie. Jak prziszli na tóm Kympym, co przed tym to ujec 
prawióm: „Hela jadymy?“ I kulali sie ze śmiychym dołu, jak małe 
dziecka. A tu aji pusa była. I.T.

Baran buc!

inzerce

KOUPÍME pro připravovanou knihu vše o SPIRITISMU!!
Medijní kresby, foto, odznaky, průkazky, dokumenty. 

Přijedeme. Tel.: 734 301 585

KOUPÍME 

„Nie tak prędko płynie rzeka, jak nam szybko czas ucieka.
Wczoraj byłyśmy młodymi a dziś już emerytkami jesteśmy...“
I dlatego chciałyśmy podzielić się z wami o spotkaniu przed- 
szkolanek emerytek, które odbyło się dnia 29.1.2020 w przed- 
szkolu w Jabłonkowie, gdzie zebrały się panie od  Trzyńca  
aż po  Mosty. Było nas ponad 30 pań. Na  powitanie byłe 
nauczycielki przedszkola w Jabłonkowie przedstawiły krót-
ki program, który oceniły panie gromkim śmiechem i oklas-
kami. Podczas kolacji, kawie, ciasteczku i lampki wina wspo-
minałyśmy z radością na mile spędzone lata i przygody, bo 
z dziećmi zawsze było wesoło i miło a do pracy z wielką ra-
dością się chodziło.
Coś się nam skończyło, ale równocześnie zaczęło. Emerytu-
ra to cudowny czas, wszystko zwalnia tempo, co otacza nas. 
Na  wszystkim teraz bardziej skupić się możemy, z  każdym 
pogadamy i poplotkujemy.
Porzućmy wszelkie troski i zmartwienia, bo tak wiele mamy 
jeszcze w życiu do zrobienia.
Żyjmy tak, aby każdy kolejny dzień był odświętny i  wyjąt-
kowy, żeby nie zabrakło nam uśmiechów dla blizkich, męża, 
dzieci i wnuków.
W bardzo miłej atmosferze, szybko płynął czas,
umówiłyśmy się ,że w maju spotkamy się zaś.
Motto naszego spotkania: Myśl z zachwytem- nareszcie jes-
tem emerytem!

Zosia i Maryla - emerytki z Jabłonkowskiego Przedszkola

Szybko czas ucieka

inzerce
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Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
oznamuje rodičům, že se konají

Z Á P I S Y

DO 1. TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
ve dnech

2. dubna 2020 /čtvrtek/ od 13.00 h do 15.30 h
3. dubna 2020 /pátek/ od 13.00 h do 15.30 h

Zároveň nabízíme možnost zápisu do:
•	 LOGOPEDICKÉ	TŘÍDY – pro žáky s vadami řeči
•	 SPECIÁLNÍCH	TŘÍD – pro žáky s mentálním postižením a poruchou autistického spektra

Přineste si s sebou rodný list dítěte.

Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
srdečně zve rodiče budoucích prvňáčků dne

18. 3. 2020 v 15.15 hod.
na

INFORMAČNÍ SCHŮZKU
s vedením školy a učiteli 1. tříd ZŠ Jablunkov

Místo konání: čítárna ZŠ Jablunkov /budova 1. stupeň - 2. patro/
program:
- Informace o školním vzdělávacím programu
- Informace o metodách čtení v I. ročníku
- Informace o logopedické třídě
- Informace o speciálních třídách pro žáky s mentálním postižením  

a poruchou autistického spektra
- Školní potřeby pro žáky 1. tříd
- Učebnice a pracovní sešity pro žáky 1. tříd
- Kritéria rozdělování žáků do tříd
- Elektronické přihlašování k zápisu
Tento den také proběhne den otevřených dveří v prvních třídách a v logopedické třídě

Rodiče jsou srdečně zváni!
Od 7.50h – 9.30 h/ 1. a 2. vyuč. hodina/
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Během tradiční akce Girls night, která proběhla ve dnech 24. – 25. 1. 2020 se 
v domě dětí konala soutěž MISS. Soutěžilo se v několika oblastech. Dívky se 
snažily, co jim stačily síly. A jak to dopadlo? 

MISS TALENT - 1. místo Lucie Kawuloková,
2. místo Klára Sikorová, 3. místo Marie Hromádková

MISS SYMPATIE - 1. místo Tereza Przepiorová,
2. místo Vanesa Ernestína Bojková, 3. místo Sára Trzaskalíková

MISS TANEC - 1. místo Kateřina Žukowská,
2. místo Tereza Stonawská, 3. místo Viktorie Lysková

Celkové pořadí soutěže:
MISS DDM 2020 
1. místo 
Aneta Ruszová, 
2. místo 
Vanesa Červenková,  
3. místo 
Michaela Kawuloková

Děvčátkům srdečně 
gratulujeme!
 DDM Jablunkov

I dům dětí zná svou MISS pro rok 2020

Holubářství, a to zejména s poštovními 
holuby, je koníček i  zábava pro všech-
ny. Mladou generaci však odrazuje, že 
je velmi nákladné, navíc má mládež jiné 
priority /počítače, notebooky, chytré te-
lefony). 
I přesto jsme se intenzivně věnovali své-
mu hobby a loňská sezona pro nás byla 
stejně tak úspěšná, jako ta před ní. Po-
suďte sami:
2019 – sezona staré
1. místo  Jozef Cieslar, Jablunkov
2. místo  Vladislav Lyžbicki, Písečná
3. místo Ota Mazur, Návsí
2019 – sezona mladé
1. místo  Antonín Ćmiel, Bukovec
2. místo  Vladislav Lyžbicki, Písečná
3. místo Emil Suszka, Písečná
Do  holubářského důchodu po  sedm-
desáti letech aktivního holubaření ze 

zdravotních důvodů odchází pan Jozef 
Cieslar. Zdravíme tímto způsobem na-
šeho silného kamaráda a přítele. Přiklá-
dáme také přehled jeho výsledků v roce 
2019 a přejeme mu jen vše nejlepší!
Jozef Cieslar – rok 2019
Mistr oblastní soutěže (dále OS) Třinec, 
mistr krátké tratě OS, vicemistr střední 
tratě OS, mistr dlouhé tratě OS, Intermis-

trovství 1. místo, celostátní mistr gene-
rální 1. místo, celostátní mistr krátké tra-
tě 3. místo, celostátní mistr střední tratě 
1. místo, celostátní mistr dlouhé tratě 1. 
místo, výkon holubice za rok 1. a 3. mís-
to, výkon holubice za  dva roky 3. mís-
to, výkon holub za  rok 2. místo, MKST 
1. místo, ESO MKST1. místo, ESO OS ho-
lubice 1. a 2. místo, ESO časopisu PH 1. 
místo, Super ESO OS 1. a2. místo, Olymp. 
kategorie B 2. a 3. místo, kategorie D 1. 
a 3. místo, kategorie H 1. a 2. místo, ka-
tegorie I 2. a 3. místo, Super mistrovství 
pásma Sever 1. místo, Mistrovství dlou-
hých tratí pásma Sever 2. místo, ESO 
krátkých tratí Sever 1. místo.
Dne 13.7.2019 holub 16-0239-944H zví-
tězil na  Severu ze závodu Duisburg, 
na celé Moravě obsadil 5. místo.
Za MS holubářů předseda Antonín Ćmiel

Holubáři místní skupina Jablunkov 2019

MISS DDM 2020 - 1. m Aneta Ruszová,  
2. m Vanesa Lervenková, 3. m Michaela Kawuloková

MISS TALENT - 1. m Lucie Kawuloková,  
2. m Klára Sikorová, 3. m Marie Hromádková

MISS TANCE - 1. m Kateřina Žukowská, 2. m Tereza Stonawská, 3. m Viktorie LyskováMISS SYMPATIE - 1. m Tereza Przepiorové, 2. m Vanesa Ernestína Bojková, 3.m Sára Trzaskalíková
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Nowy Rok 2020 rozpoczęliśmy w naszej 
szkole bardzo pracowicie. Zaraz pierwszą 
imprezą po Świętach Bożego Narodzenia 
był przepiękny Koncert Kolęd w jabłon-
kowskim kościele parafialnym. Nasze 
chóry „Jabłonka“ i  „Jabłoneczka“ przy-
pomniały nam rodzinną atmosferę świąt. 
Wraz z  Chórem Męskim Gorol zaśpie-
wały klimatyczne kolędy dla wszystkich 
jabłonkowian i  obywateli okolicznych 
miejscowości. Była to nie tylko uczta dla 
ucha, ale również inicjatywa charytatyw- 
na, ponieważ zebrana kwota została  
przeznaczona na  działalność fundacji  
„Nigdy nie jesteś sam- Nikdy nejsi sám“. 
Do  imprez charytatywnych dołączyli 

również uczniowie klasy trzeciej, któ- 
rzy odwiedzili klasztor sióstr Elżbieta- 
nek. Przebywającym tam seniorom  
zagrali krótkie przedstawienie pt. „Ja-
sełka”. Pensjonariusze byli wdzięczni 
za  pamięć o  nich, program bardzo im 
się podobał, za  co uczniów nagrodzili 
wielkimi brawami. 
Z kolei uczniowie klasy piątej zaprosili 
do szkoły swoich rodziców i krewnych 
na ciekawy program, który samodziel-
nie dla nich przygotowali. Wszyscy ucz-
niowie zaprezentowali swoje talenty: 
śpiewacze, taneczne i  muzyczne. Pro-
gram bardzo się udał i wszyscy byli pod 
wrażeniem zdolności uczniów tej klasy.

Ostatnią, bardzo sympatyczną im-
prezą, był Dzień Babci i  Dziadka, któ-
ry zorganizowały klasy 1-3. Cieszył się 
dużym zainteresowaniem, ponieważ 
z dalekiej i bliskiej okolicy przybyło po-
nad sześćdziesięciu uczestników. Roz-
poczęliśmy od pogadanki „Szkoła daw- 
niej i  dziś”. Dziadkowie powspomi- 
nali dawne czasy, a  później wzięli u- 
dział w warsztatach plastycznych, ta-
necznych i ceramicznych. Mogli też za-
grać ze swoimi pociechami w gry plan- 
szowe. Dziękujemy babciom i dziadkom  
za liczne przybycie.
To już wszystkie imprezy styczniowe. 
Było naprawdę fajnie!  

Styczeń w naszej szkole! 

27. ledna 2020 se konalo okresní kolo 
ve ŠPLHU žáků 1. stupně ZŠ. Tento zá-
vod proběhl na ZŠ Slezská v Třinci. Naši 
školu reprezentovalo družstvo děvčat 
– to soutěžilo ve složení: Sára Trzaska-
líková, Veronika Wawrzaczová, Justý-
na Karpecká, Ema Kobieluszová a druž-
stvo chlapců – ve složení: Milan Sabol, 
Jiří Niedoba, Matěj Bělánek. 
Družstvo děvčat porazilo všechny zú-
častněné školy a zvítězilo! V  jednotliv-
cích vyhrála z 36 závodnic a 1. místo zís-
kala naše Ema Kobieluszová. Nádherný 
zážitek, velký úspěch. Gratulujeme.

Za ZŠ Jablunkov Mgr. Eva Lysková.

Úspěch žákyň 5. tříd
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PROGRAM KINA  
MÍR JABLUNKOV 

Březen 2020
Středa 4. března v 17:00 hod. - Senior kino, 
9:30 hod. - veřejnost 
Poslední aristokratka, ČR – komedie 
Rodilý Newyorčan Frank (Hynek Čermák) získá v restituci díky svým šlech-
tickým předkům dávné rodové sídlo – zámek Kostka. Potomek emigrantů se 
tak po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a temperamentní ženou 
Vivien na velký návrat do Čech. 

Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 110 min.

Pátek 6. března v 17:00 hod. 
Angry Birds ve filmu 2,  
USA – animovaný, akční, dobrodružný 
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animova-
ném komediálním snímku Angry Birds ve filmu 2. Supertým bývalých za-
přisáhlých nepřátel se vydává na misi, jejímž cílem je zachránit domovy ptá-
ků i vepřů. 

Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 97 min.

Středa 11. března v 18:00 hod. 
Tenkrát podruhé, FR – komedie, drama, romantický 
Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost? Před tuto otázku je 
postaven Victor, když od svého syna dostane dárkový poukaz agentury Time 
Travelers. Ta dokáže zinscenovat jakoukoli epochu a  zprostředkovat svým 
klientům setkání s kýmkoliv dle jejich přání. Victor se touží vrátit do ne-
spoutaných sedmdesátých let, a ještě jednou prožít první rande se svou že-
nou – dobu, kdy v něm dokázala vidět víc než jen nudného páprdu v pruho-
vaném pyžamu. České titulky.

Mládeži přístupný od 15 let Vstupné 40 Kč 115 min.

Pátek 13. března v 18:00 hod. 
25 km/h, Německo – komedie, Road Movie 
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách se dva bra-
tři, Christian (43) a Georg (45), setkávají na pohřbu svého otce. Počáteční 
pěstní souboj přímo na hřbitově i pozdější spočinutí v rodném domě proli-
té množstvím pálenky nakonec vede bratry k osudovému rozhodnutí. I cesta 
může být cíl, a tak se oba bratři v emocionálním (i alkoholovém) opojení vy-
dávají na výlet, o kterém snili už jako kluci. České titulky.

Mládeži přístupný od 12 let Vstupné 40 Kč 116 min.

Středa 18. března v 18:00 hod. 
Amundsen,  
Norsko, Švédsko, ČR – dobrodružný, drama, životopisný 
Výpravný filmový portrét dobrodruha, který vyplňoval prázdná místa 
na mapě, dobyl jižní pól a jako první dosáhl se svými expedicemi obou pólů 
zeměkoule. Jaký ale ve skutečnosti byl Roald Amundsen? Celovečerní sní-
mek Amundsen ukazuje nejen výpravy do neprozkoumaných ledových pus-
tin a oceánů a polární lety vzducholodí, ale odhaluje i život a osobnost legen-
dárního objevitele. České titulky.

Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 125 min.

Pátek 20. března v 17:00 hod. 
Sněžný kluk, USA – animovaný, dobrodružný 
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte se podívat na střechu vaše-
ho domu. Možná se tam skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se 
vrátit k rodičům. Tvůrci slavné série Jak vycvičit draka natočili další pohád-
kový příběh, který vás chytne za srdce. 

Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 97 min.

Středa 25. března v 18:00 hod. 
Panství Downton, VB – drama 
Panství Downton, to je dokonalá kronika života příslušníků britské aristokracie 
a jejich zaměstnanců v prvních desetiletích 20. století. Tlak, který vyvolává mo-
derní doba, přímo kontrastuje s prostředím, jež je založeno na respektu k tradi-
cím a zažitým rituálům. Majitelé panství, Crawleyovi, ale tuší, že pokud nepů-
jdou s dobou a nepodstoupí dobrovolnou modernizaci, nemají naději na přežití. 
Plánovaný příjezd krále přiláká na panství nejrůznější nezvané návštěvníky, kteří 
mohou mít ty nejhorší úmysly. A do toho se navíc připlete láska. 
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 122 min.

Pátek 27. března v 18:00 hod. 
Chlap na střídačku, ČR – komedie, romantický 
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu 
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit 
a učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální. Navrhne jí, 
aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku. Co se všem zdá 
zpočátku jako perfektní plán, kdy je Jirka jeden týden s manželkou, druhý s mi-
lenkou, se nakonec může stát pro všechny pořádnou noční můrou. 
Mládeži do 12 let nevhodný Vstupné 40 Kč 109 min.

5. 3., 12. 3. 2020 od 10 hod. 
Prázdninové čtvrtky v dřevěnce – výroba suvenýrů pro malé 
i velké 
Mosty u Jablunkova, GOTIC, Pořadatel: GOTIC
7. 3. 2020 od 8 hod.  
Veřejné lyžařské závody v obřím slalomu 
Mosty u Jablunkova, Ski areál, Pořadatel: Ski areál Mosty u Jablunkova
12. 3. 2020 v 17 hod. 
Beseda s nevidomým horolezcem Honzou Říhou 
Jablunkov, Mariánské nám. 1, JACKi, Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
14. 3. 2020  
St. Patrick´s Day na Skalce 
Mosty u Jablunkova, Chata Skalka, Pořadatel: Chata Skalka
16. 3. – 30. 4. 2020, vernisáž 16. 3. v 17 hod. 
Výstava obrazů malířky a výtvarnice Hany Kumalové 
Jablunkov, Mariánské nám. 1, JACKi, Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
20. 3. 2020 od 15 hod. 
Tvořivé dílny – Mozaika 
Písečná, Výletiště, Pořadatel: Obec Písečná
21. 3. 2020  
Turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty“ 
Vendryně, hala Maja, Pořadatel: Obec Vendryně, MK PZKO 
22. 3. 2020  
Velikonoční jarmark 
Jablunkov, Mariánské náměstí, Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
26. 3. 2020 v 17 hod.  
Cestovatelská přednáška manželů Márových – Ve stopách 
Vikingů 
Jablunkov, Mariánské nám. 1, JACKi, Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
27. 3. 2020 od 17 hod.  
Noc s Andersenem  
Jablunkov, sál radnice, knihovna, Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
28. 3. 2020 v 17 hod. 
Pohádkové soboty – O červené Karkulce 
Jablunkov, sál radnice, Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury 
a informací
29. 3. 2020 v 15 hod.  
Hudební výlety v rámci SHF 2020 – Stadlerovo klarinetové 
kvarteto 
Jablunkov, kostel Božího Těla, Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
28. – 29. 3. 2020  
Gulášmánie na Studeničném  
Mosty u Jablunkova, chata Studeničné, Pořadatel: Chata Studeničné

Kalendárium akcí Jablunkov 
a okolí – březen 2020


