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Čtyři roky uplynuly, jako voda
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Milí Jablunkované,
dovolte mi, abych vás naposledy 
v  tomto volebním období pozdravil 
skrze řádky našeho Jabka. Konec jed-
notlivých období, ať až životních či 
pracovních, s sebou vždy nese zhod-
nocení. Hned v úvodu bych chtěl tedy 
poděkovat všem zastupitelům, kteří 
o rozvoji našeho města jednali na cel-
kem 32 zasedáních a  díky patří také 
radním, jenž se sešli v  tomto funkč-
ním období 117krát. Věcné deba-
ty, připomínky, návrhy ale také kon-
struktivní kritika posunuly Jablun-
kov zase o něco dál. Příkladem může 
být poslední setkání zastupitelů, kde 
se po letech vyřešily majetkové vzta-
hy v  areálu Městského lesa. Město 
po  dlouhých vyjednáváních schvá-
lilo odkup pódia a  sociální zázemí 
od PZKO za 1,6 milionu korun, a tím-
to se tak může pustit do  rozvoje to-
hoto zeleného srdce Jablunkova. Dě-
kuji jak zastupitelům, tak představite-
lům PZKO za dohodu a uzavření toho-
to dlouholetého problému.  
Jistě jste si také všimli probíhají-
cí rekonstrukce stávajícího chodní-
ku na  Bukovecké ulici, který přijde 
celkem na  1,02 milionu korun, z  če-
hož dotace pokryje 60%. Budou po-
třeba i další peníze, připravuje se to-
tiž napojení chodníku na cyklostezku 
u ZUŠ a výstavba zdejšího parkoviště. 
Do konce října pak bude hotová také 
oprava spojnice parkoviště u Komerč-
ní banky s ulicí Školní. Na tomto mís-
tě bych rád poděkoval za  vstřícnost 

majitelům pozemků, kteří byli ochot-
ni domluvit se a přispět tak k realizaci 
projektu. Díky směřuje k  Nadje Krell 
Křížové, Rudolfu Roženkovi a Magda-
leně Dworokové. 
Krásným oživením parku za radnicí je 
nová socha „Voda života“ Petra Bo-
rečka, kterou jsme odhalili na vydaře-
ném Jabkovém dni. Chceme, aby ten-
to prostor lákal k  relaxaci stále více 
lidí, a proto jsme podali žádost o do-
taci na  kompletní revitalizaci parku. 
Místo rozkvete jarními posly, trvalka-
mi i  letničkami, přibude pět nových 
stromů a  zrevitalizuje se také přístu-
pový chodník k  památníku obětem 
válek. V tomto projektu jsme se spoji-
li s polským městem Visla. 
A u výsadby zeleně ještě zůstaňme. Ko-
lem nově vzniklé stezky v  Městském 
lese vyroste 3000 jedlí a dubů. Sto kusů 
ovocných stromů pak mohou zasa-
dit občané v rámci oslav 100letého vý-
ročí vzniku Československa. Zájemci 
mohou o strom zažádat na odboru ži-
votního prostředí a zemědělství a pak 
sami přiložit ruku k dílu a vysadit stro-
my na předem domluvených místech.
Poslední řádky mého úvodníku vě-
nuji poděkování. Děkuji oceněným 
osobnostem v  sociální oblasti za  je-
jich obětavou a nezištnou práci, o níž 
se můžete dočíst v textu vedoucí od-
boru sociální práce Růženy Ježowic-
zové. Děkuji příspěvkovým organiza-
cím města, které se starají o naše děti 
a  mládež - DDM, školám i  mateřin-
kám, školní jídelně, díky patří i JACKi, 

které vyplňuje volný čas společen-
skými, kulturními i jinými akcemi. Vše 
dobré přeji také všem sportovním 
a  zájmovým spolkům a  sdružením, 
sociálním organizacím i  dobrovolní-
kům, kteří pečují o  potřebné. Děku-
ji také úředníkům, dalším spolupra-
covníkům městského úřadu, strážní-
kům městské policie a hasičům za od-
vedenou práci. Speciální poděkování 
za  spolupráci v  celém volebním ob-
dobí směřuji k místostarostovi Stani-
slavu Jakusovi, kterému přeji spoko-
jenou penzi a pevné zdraví.
Děkuji všem, kteří se zasloužili o to, že 
je Jablunkov zase o něco krásnějším, 
přátelštějším a  milejším místem pro 
život. O jeho dalším směřování a roz-
voji už rozhodnete jen vy, milí obča-
né, svými hlasy. Takže přijďte k  vol-
bám!

Ing.Jiří Hamrozi
starosta města Jablunkov

Milí čtenáři a příznivci jablunkovské ko-
pané. Fotbalový klub 1. FK Spartak Jab-
lunkov u  příležitosti desátého výro-
čí jeho založení vydává publikaci s ná-
zvem HISTORIE JABLUNKOVSKÉ KO-
PANÉ. Tato kniha, z pera autorů Václa-
va Pospíšila a Ivana Geisslera se na více 
než dvě stě devadesáti stranách snaži-
la zachytit rozmanitost a bohatost jab-
lunkovského fotbalu. Jeho devadesáti-
letou historii doplňují dobové fotogra-
fie řazené k příslušným létům, autentic-
ké vzpomínky nadšenců, kteří s jablun-

kovskou kopanou prožili kus svého ži-
vota. Jsou zde popsány mistrovské zá-
pasy od  fotbalové sezóny 1969/1970 
do sezóny 2017/2018, včetně hráčů, tre-
nérů, funkcionářů a připomenutí jejich 
jmen pro další generace. Součástí pub-
likace je DVD, které profesionálně zpra-
covali Jiří Jurzykowski a Oldřich Volný. 
Srdečně vás zveme na slavnostní křest 
knihy, který se uskuteční v sobotu dne 
27. 10. 2018 v  poločase mistrovského 
utkání zápasu s  Bystřicí v  areálu 1.FK 
Spartak Jablunkov. V.P.

I kopaná se dočkala…
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4. 8. 2018 – byla v dopoledních hodinách 
přivolaná hlídka do  jedné z  jablunkov-
ských prodejen, kde byla prodavačkami 
odhalena a zadržena zlodějka, která chtě-
la přenést zboží přes pokladnu bez zapla-
cení.  Ke svému protiprávnímu jednání se 
přiznala a obdržela tučnou pokutu. 
2. 9. 2018 – bylo přijato oznámení o na-
padání ženy opilým přítelem. Hlídka 
na místě zjistila, že muž při hádce v afek-
tu rozbíjel zařízení bytu a vyhazoval věci 
z okna. Strážníci dále zjišťovali, zda ne-
došlo ke  zranění oznamovatelky nebo 
syna.  Celá věc bude oznámena k  pří-

slušnému správnímu orgánu a  jelikož 
u incidentu byl přítomen jejich nezletilý 
syn, celá věc se taktéž oznamuje na od-
bor sociálních věcí a zdravotnictví.
9. 9. 2018 – byla požádána hlídka o pří-
jezd na  zahradu jednoho rodinného 
domu, kde na  zahrádce v  altánu po-
spává nějaká podnapilá žena. Hlídka 
na  místě zjistila, že se jedná o  bývalou 
přítelkyni jednoho nájemníka domu, 
který po  telefonu žádal hlídku o  vyká-
zání ženy z  pozemku. Žena z  Ostravy 
výzvy strážníka na  opuštění pozemku 
uposlechla a místo opustila. 

Začal školní rok a  s  ním pravidelná 
cesta dětí do  škol. Chceme požádat 
rodiče, aby v těchto začínajících pod-
zimních a také zimních měsících byly 
jejich děti v  silničním provozu vidě-
ny, hlavně v  ranních hodinách ces-
tou do školy. V dnešní době existuje 
spousta reflexních označení, a tak je 
z  hlediska bezpečnosti žádoucí děti 
těmito doplňky vybavit. Městská po-
licie má k  dispozici různé bezpeč-
nostní prvky, kterými vaše děti rádi 
obdarujeme.

Bc. Pavel Kufa – velitel MěP Jablunkov

MĚSTSKÁ  POLICIE  JABLUNKOV – informuje

Jak se daří naplňovat toto heslo policis-
tům v Jablunkově? Na otázky nám od-
povídal vedoucí obvodního oddělení 
Policie ČR npor. Mgr. Marek Sikora.
Jak byste obecně zhodnotil situa-
ci našeho obvodního oddělení v Jab-
lunkově?
V současné době má naše oddělení 22 
policistů, ale z  toho posilujeme i  hlíd-
ky v  Praze, takže náš stav není aktuál-
ně zcela naplněn. Náš obvod čítá 11 
obcí s více než 20.000 obyvateli a je jed-
ním z největších v celém okrese. Katas-
tr je rozsáhlý a  mnohdy je i  problém 
s  dostupností. Na  rozdíl od  našich ko-
legů ve větších městech máme „všude 
daleko“. Když jede náš policista k  sou-
du či hlídka odváží někoho do záchyt-
né stanice, zabere nám to nepoměrně 
více času, který nám pak chybí. K  čás-
tečnému zlepšení došlo spolu s  dovy-
bavením novou technikou – získali jsme 
terénní automobil a  také např. sněžný 
skútr, vozidla jsou vybavena lokalizač-
ním záznamovým zařízením, používá-
me zabezpečené mobilní telefony s pří-
mým vstupem do policejních evidencí.
Jak to vypadá s  krimi-
nalitou v našem obvodu?
Za  poslední 4 roky v  na-
šem obvodu došlo k  po-
klesu kriminality, daří se 
nám v objasňování přípa-
dů. Celkově nás však trá-
pí majetková kriminali-
ta, což jsou krádeže, vlou-
pání i poškozování majet-
ku. Bohužel máme v okre-
se i  prim, téměř polovi-
na všech případů týrání 
se děje v  našem obvodu. 
I v počtu případů ublížení 
na zdraví to není u nás li-
chotivé.

Dá se s tím 
vůbec něco 
dělat?
Snažíme se 
kromě udr-
žení pořád-
ku a bezpeč-
nosti pra-
covat také 
na  preven-
ci. Jeden policista našeho oddělení 
se přímo věnuje preventivním pro-
gramům s  veřejností, dětmi i  seni-
ory. Pořádáme besedy, ukázky prá-
ce, spolupracuje s  Městskou policií. 
V  rámci této činnosti jsme předčíta-
li dětem policejní pohádky, účastnili 
se projektu „Zebra se za  tebe neroz-
hlédne“, spoluorganizovali doprav-
ní soutěž apod. I  my se dále vzdělá-
váme, v  souvislosti s  různými přípa-
dy dochází k nácviku modelových si-
tuací. V poslední době to byl např. pří-
pad „amok“, kde jsme sami i s  třinec-
kými kolegy simulovali případ „šílené-
ho střelce na veřejnosti. Já se snažím 
docházet na  setkání Sdružení obcí 

Jablunkovska a  společně se staros-
ty obcí hledáme možnosti spoluprá-
ce tak, aby řešení různých problémů 
bylo operativní a individuální. Zkrátka 
se snažíme „být blízko“.
A jak je to s heslem pomáhat a chrá-
nit? Neurazte se, ale mnohdy si z toho 
občané dělají spíš legraci…
Tak to je opravdu otázka na  tělo. Víte, 
vždy je to o  konkrétním případu. Ne-
dávno jsme dostali poděkování za  zá-
chranu života. Starší muž na cestě z Po-
lomu uklouzl a  zranil se. Hlídce se ho 
podařilo najít a  na  zádech ho snes-
li ve  dvou dolů, kde již čekala sanita. 
Policisté mu svým jednáním pravdě-
podobně zachránili život a naplnili tak 
heslo „pomáhat a  chránit“ do  posled-
ního písmene. Nebo méně dramatický 
případ, kdy hlídka pomohla řidičce při 
výměně pneumatiky. Horší je to, když 
někdo třeba, i  když právem, dostane 
pokutu. To už nechráníme ani nepo-
máháme…
Chtěl byste něco občanům vzkázat?
Tady je to zcela jednoduché. Naše prá-
ce bez pomoci občanů nikdy nebude 

efektivní, nemůžeme být 
vždy a všude. Lidé, kteří jsou 
všímaví nebo třeba ti, kte-
ří si aktivně chrání svůj ma-
jetek, svým odpovědným 
přístupem pomáhají poli-
cii dosáhnout nejlepších vý-
sledků. Bez jejich přičině-
ní by řada případů zůsta-
la neobjasněna a  tak vzkaz 
zní: „Buďte, prosím, všíma-
ví, i  na  první pohled nevý-
znamná skutečnost může 
být tím posledním pověst-
ným střípkem mozaiky.“ 
Děkujeme za  rozhovor. 
 (red)

Pomáhat a chránit
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Město Jablunkov si velice váží náročné 
práce pracovníků, dobrovolníků a  ob-
čanů, kteří působí v našem městě v  so-
ciální oblasti. Za  jejich profesionální 
a  zároveň empatický přístup ke  klien-
tům, ke kolegům, k osobám, o něž pe-
čují a starají se o ně, patří poděkování 
a uznání. 
V  rámci Jabkového dne, jehož součás-
tí je tradičně i  Den sociálních služeb 
v  Jablunkově, proběhlo letos poprvé 
ocenění osobností v sociální oblasti.
Starosta města Ing. Jiří Hamrozi předal 
jménem zastupitelů města ocenění 4 
nominovaným. 
Oceněni byli:
•	 Paní	Danuše	 Joklová, která v  soci-

ální oblasti obětavě pracuje takřka 
celý svůj život. Od roku 1965 působi-
la jako sociální pracovnice Sanatoria 
Jablunkov, po  odchodu do  důcho-
du se aktivně zapojila do práce v růz-
ných organizacích, ve kterých je čin-
ná dodnes. Od roku 1992 až do letoš-
ního března byla předsedkyní klubu 
důchodců, je velmi aktivní členkou 
jak sboru pro občanské záležitosti, 
tak i pracovní skupiny pro plánování 
sociálních služeb v našem městě.
Na osobnost roku v sociální oblas-
ti	ji	za Klub	důchodců	v Jablunko-
vě nominoval stávající předseda 
klubu, pan Rudolf Lipka a k nomi-
naci se přidal i pan Karel Karpecki, 
bývalý dlouholetý člen klubu, kte-
rý jí tímto chtěl poděkovat za  pří-
kladnou péči, s jakou se starala o ce-
loroční všestranné zapojení členů 

klubu do  různých akcí a  volnočaso-
vých aktivit.  

•	 Paní	 Emilie	 Mazurová, která pra-
cuje jako osobní asistentka u  senio-
rů a  zdravotně postižených občanů 
od  roku 2012. Svou obrovskou em-
patií k uživatelům a jejich rodinám si 
získala velkou oblíbu a důvěru. Klien-
tům i pečujícím je nápomocná prak-
tickými radami, pečující rodiny jsou 
si jisté, že jejich blízký je v rukou pro-
fesionála. Paní Mazurová je velkou 
oporou pro všechny spolupracov-
níky, dokáže je svým pozitivním, ra-
dostným a  citlivým přístupem vždy 
povzbudit. Navzdory všem svým 
přednostem, zůstává velmi skrom-
ným člověkem.  
Na osobnost roku v sociální oblas-
ti ji nominovala za  Slezskou dia-
konii,	za TABITU	JABLUNKOV,	kte-
rá	zajišťuje	pro	potřebné	v Jablun-
kově osobní asistenci a odlehčova-
cí službu, paní Bc. Ivana Andrýsko-
vá,	DiS.,	vedoucí	střediska	TABITA.	

•	 Paní	 Táňa	 Čmielová,	 DiS., sociál-
ní pracovnice zdejšího městského 
úřadu, která zde pracuje už od roku 
1992. Postupem času zajišťovala 
různé agendy, jejíma rukama pro-
šla řada klientů – seniorů, zdravot-
ně postižených občanů, ale i  obča-
nů v  nouzi či uživatelů pečovatelské 
služby. Paní Čmielová má velký dar 
empatie a nezištné pomoci. Lidé se 
na ni s důvěrou obracejí, a to i opa-
kovaně. Je velmi oblíbená v kolekti-
vu pracovníků sociálního odboru, je 
milá, přátelská a velmi zodpovědná. 
Práci vykovává s  láskou a pochope-
ním pro druhé. 
Na osobnost roku v sociální oblas-
ti	 ji	nominovalo	město	 Jablunkov	
prostřednictvím starosty města 
pana	 Ing.  Jiřího	 Hamroziho	 a  ve-
doucí odboru sociálních věcí paní 
Mgr.  Růženy	 Ježowiczové.	 Nomi-
naci	 pro	 paní	 Čmielovou	 zaslala	
i občanka	města,	paní	Mária	Petrá-
ková, která ve své nominaci mimo 

jiné uvedla, cituji: „S tak příjemným 
a  milým člověkem je vždy radost se 
setkat – je to prostě člověk na  pra-
vém místě. Vyslechne, poradí a už jen 
pár jejích milých povzbudivých slov 
člověku mnohdy dodá odvahu po-
stavit se problémům čelem. Jedno-
duše je to profesionál každým cou-
lem.“

•	 Pan	Václav	Walek, dlouholetý člen 
Místní organizace Svazu tělesně po-
stižených občanů. V  této organizaci 
působí 20 let jako předseda revizní 
komise. Pan Walek je zároveň členem 
spolku hasičů a Spartaku Jablunkov, 
je aktivním členem komunitního plá-
nování sociálních služeb v  našem 
městě. 
Na osobnost roku v sociální oblas-
ti ho nominoval předseda svazu 
tělesně postižených, pan Karel Ly-
sek, který v nominaci rovněž uve-
dl, že pan Walek „je vynikající člověk 
a skvělý děda“.

Všem oceněným ještě jednou gratulu-
jeme a děkujeme za jejich namáhavou 
a obětavou práci, za podporu a pomoc, 
bez které by se řada našich spoluobča-
nů neobešla. 
Poděkování patří rovněž manželům 
Bilkovým z  firmy CRÉER, kteří vyrobili 
a zdarma věnovali oceněným památku 
na tento slavnostní okamžik v podobě 
ručně vyrobeného srdíčka. 

Mgr. Růžena Ježowiczová
Vedoucí odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MěÚ Jablunkov

Ocenění osobností v sociální oblasti za rok 2018

Začátkem října letošního roku bylo ote-
vřeno nové kontaktní pracoviště Senior 
Point v Jablunkově, které je zaměřeno 
na cílovou skupinu seniorů. Provozova-
telem je obecně prospěšná společnost 
SPOLEČNĚ z  Brna, projekt je financo-
ván z rozpočtu Moravskoslezského kra-
je. Zázemí poskytlo město Jablunkov, 

a  to v  budově Jablunkovského centra 
kultury a  informací „JACKi“ na Marián-
ském náměstí (budova naproti kostela, 
bývalá základní umělecká škola). 
Bližší informace vám rádi poskytne-
me na  Odboru sociálních věcí a  zdra-
votnictví Městského úřadu v  Jablun-
kově – Mgr.  Růžena Ježowiczová, tel. 

558  340  650; Táňa Čmielová, DiS., tel. 
558 340 652; nebo přímo na pracovišti 
Senior Point, 
tel. 770 179 684 (každou středu v době 
7.30 – 16.00 hodin). 

Mgr. Růžena Ježowiczová
Vedoucí odboru sociálních věcí 

a zdravotnictví

Senior Point nově i pro občany jablunkovska
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V  novém parku Městského lesa 
v  těchto dnech probíhají stavební 
práce související s výstavbou naučné 
stezky u  cyklotrasy vedoucí atraktiv-
ním prostředím Městského lesa. 
Stezka má délku cca 190 m a  z  velké 
části je tvořena schodišťovými stup-
ni. Začíná cca 20 metrů od  parkoviš-
tě u vstupu do Městského lesa, nava-
zuje na  pěšinu vedoucí k  workouto-
vému hřišti a  vede kolem pumptrac-
kové dráhy s  barevnou loukou. Stez-
ka dále pokračuje lesem nahoru ko-
lem lesního úkrytu ke sluneční pase-
ce s  ohništěm. Poté pozvolna klesá 
a bude ukončena u stávajícího dřevě-
ného objektu v jablunkovském Měst-
ském lese. 
Město Jablunkov s  přeshraničním 
partnerem projektu Vislou získalo fi-
nanční podporu na  realizaci projektu 
s názvem „Wisła - Jablunkov: turistika 
a cykloturistika bez hranic“, reg. č. CZ
.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001314. Ten-
to projekt je spolufinancován z finanč-
ních prostředků Evropské unie z EFRR 
Programu INTERREG V-A Česká repub-
lika – Polská republika 2014 – 2020 
v  rámci Fondu Mikroprojektů Euro-
regionu Těšínské Slezsko- Śląsk Cies-
zyńki a rozpočtu partnerů projektu. 
Ve Visle vznikne v rámci projektu na-
učná cyklo-turistická stezka v chráně-

né přírodní rezer-
vaci.
Hlavním cílem 
projektu je přispět ke  zvýšení atrak-
tivity a návštěvnosti pohraničí. V Jab-
lunkově bude vybudována atraktivní 
naučná stezka, a v chráněné přírodní 
rezervaci ve Visle vznikne cyklo-turis-
tická stezka, čímž dojde ke  zpřístup-
nění a  využití potenciálu přírodních/

kulturních zdrojů příhraniční oblas-
ti. Zmiňované stezky jsou propojeny 
sítí přeshraničních turistických stezek 
a cyklotras. 

MěÚ Jablunkov,  
odbor kancelář tajemníka

Lesní naučná stezka propojující Nový park  
s Městským lesem

Příjemné zpestření výletu nabízí cyklis-
tům nový park u jablunkovského Měst-
ského lesa, který vyrostl u  cyklotra-
sy. V  novém parku si můžete zajezdit 
na takzvaném pumptracku. 
Modulárním pumptrackem se označu-
je uměle vytvořený okruh a je složený 
z  vln a  klopených zatáček, ze kterých 
se využívá energie k projetí trati bez ja-
kéhokoliv dalšího pohonu.  Pumptrack 
je výbornou tréninkovou dráhou, mj. 
pro nácvik rovnováhy a  ovládání kola, 
vhodným i pro začátečníky a děti. 
V  rámci přeshraničního projektu „Jab-
lonkov - Wisła - pumptracky bez hra-
nic“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/
0001302 byla o  prázdninách v  Jablun-
kově instalována  pumptracková drá-
ha pro cyklisty, ve Visle již proběhl vý-
běr dodavatele na dodávku a  instalaci 
dráhy. 

Cílem tohoto pro-
jektu je zvýšit 
atraktivitu pohra-
ničí. Díky insta-
laci modulárních 
pumptrackových 
drah v  atraktiv-
ních místech Jab-
lunkova a Visly po-
blíž stávajících pře-
shraničních pěších 
tras a  cyklotras, 
bude tohoto cíle 
dosaženo. Různo-
rodost drah v  Jab-
lunkově a Visle povede k tomu, že kaž-
dá dráha poskytne návštěvníkům jiné 
zážitky.
Projekt je spolufinancován z finančních 
prostředků Evropské unie z  EFRR Pro-
gramu INTERREG V-A Česká republika 

– Polská republika 2014 – 2020 v  rám-
ci Fondu Mikroprojektů Euroregionu 
Těšínské Slezsko- Śląsk Cieszyńki a roz-
počtu partnerů projektu.

MěÚ Jablunkov,  
odbor kancelář tajemníka

Vedle cyklotrasy u řeky Olše vyrostla v Novém parku 
u Městského lesa nová atrakce: pumptrack
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Město Jablunkov podalo žádost 
o  podporu na  projekt „Místní akč-
ní plán pro ORP Jablunkov II“ CZ.02
.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093, kte-
rý je spolufinancován Evropskou unií 
a tuto podporu se mu podařilo získat. 
Jedná se o  projekt, který podporu-
je společné plánování a  sdílení akti-
vit na celém území obce s rozšířenou 
působností (dále „ORP“) Jablunkov 
(12 obcí, 32 IZO) za  účelem zlepšení 
kvality místního vzdělávání ve  ško-
lách, ale i  u  neformálních vzdělava-
telů. Do projektu se zapojily všechny 
obce v ORP Jablunkov.

Co je to MAP?
Jak již z názvu vyplývá, jedná se mimo 
jiné o plán rozvoje vzdělávání v našem 
regionu s cílem zlepšit kvalitu ve vzdě-
lávání v mateřských školách a základ-
ních školách tím, že bude podpořena 
spolupráce zřizovatelů, škol a  ostat-
ních aktérů ve  vzdělávání, to zname-
ná společné informování, vzdělávání, 
plánování partnerských aktivit pro ná-
sledné společné řešení místních speci-
fických problému a potřeb.

Město Jablunkov 
se již po druhé 
stalo nositelem 
projektu MAP

Milí Jabkoví čtenáři!

S politováním oznamujeme, že 
po dobu rekonstrukce vlakového 

nádraží v Návsí, tj. od 31. 8. 2018 byla 
ukončena výstava fotografií Fotoklub 

Jablunkov, která vám vyplňovala 
dlouhé chvíle při čekání na vlaky 

i autobusy.   

Můžeme vám slíbit, že po ukončení 
rekonstrukce budovy se fotografie 

vrátí zpět a oživí dlouhé chvilky 
čekání. 

Fotoklub Jablunkov 

Vlakové nádraží 
v Návsí osiřelo

Místní akční plán rozvoje (dále jen 
„MAP“) je produktem spolupráce part-
nerů v území v oblasti vzdělávání a je 
prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního 
a  inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. 
Zahrnuje oblasti včasné péče, před-
školního a  základního vzdělávání, zá-
jmového a neformálního vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projek-
tu je budování a  rozvoj udržitelného 
systému komunikace mezi všemi sub-
jekty, kteří ovlivňují vzdělávání. Spo-
lupracující subjekty tak napomáha-
jí zkvalitňování vzdělávání v místních 
mateřských a základních školách, ale 
také u neformálních vzdělavatelů.
Během projektu budou organizová-
ny různé akce, především pro děti 
a žáky našich škol, ale i pro ostatní ak-
téry vzdělávání v  našem ORP (peda-

gogové, rodiče, neformální vzdělava-
telé aj.).
Realizace projektu byla zahájena 
1.9.2018 a ukončen bude do 31.8.2022.

Celkové zdroje projektu: 
11 200 000,00 Kč
Výše podpory z EU: 
10 600 000,00 Kč
Vlastní zdroje: 
559 765,94 Kč

Více informací: https://opvvv.msmt.cz, 
http://jablunkov.mapy-vzdelavani.cz/
Místní akční plán pro ORP Jablunkov II
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9093

Jana Stachurová, Mgr. Lucie 
Trombiková

Manažerky projektu MAP II
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Informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
dne 13.9.2018 se konalo Zastupitelstvo 
Moravskoslezského kraje a  jako krajští 
zastupitelé jsme schválili a podpořili ná-
sledující projekty.
Vybraným obcím Moravskoslezského 
kraje za  účelem dovybavení jednotek 
sboru dobrovolných hasičů obcí a zkva-
litnění jejich činnosti byly darovány ter-
mokamery Dräger UCF 7000 a automa-
tizované externí defibrilátory LIFEPAK 
1000. Městu Jablunkov byla přidělena 
z MSK 1 termokamera a 1 ks defibriláto-
ru v celkové hodnotě 193.148,- Kč.
Dále byl začátkem tohoto roku vyhlášen 
dotační program Moravskoslezského 
kraje na podporu dobrovolných hasičů 
v  roce 2018. V  rozpočtu Moravskoslez-
ského kraje na  rok 2018 je na  realizaci 
uvedeného dotačního titulu vyčleněna 
částka ve  výši 4.000.000,- Kč. Program 
byl určen pro projekty zaměřené na čin-
nost pobočných spolků hasičů, na pod-
poru požárního sportu, prezentace po-
žární ochrany veřejnosti, udržování ha-
sičských tradic, informování o  historii 
hasičstva a  zachování historické požár-
ní techniky. Důvodem podpory daného 
účelu bylo přispět k rozvoji dobrovolné-
ho hasičstva v  Moravskoslezském kraji. 
Z tohoto dotačního titulu byly přiznány 
Sboru dobrovolných hasičů v  Mostech 
u Jablunkova na projekt Mladí hasiči do-
tace ve výši 77.000,- Kč, do Dolní Lom-
né dobrovolných hasičům půjde dota-
ce 62.900,- Kč a na 110. výročí oslavy za-
ložení sboru v Třinci-Gutech bude vyna-
ložena částka z MSK ve výši 55.000,- Kč.
Na  podporu významných sportovních 
akcí v  Moravskoslezském kraji a  spor-

tovní reprezentaci Moravskoslezského 
kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 
zastupitelstvo kraje rozhodlo poskyt-
nout účelové dotace Tělovýchovné jed-
notě Třineckých železáren na Třineckou 
olympiádu dětí a mládeže 2018 ve výši 
50.000,- Kč. 
Z rozpočtu kraje je alokována v roce 2018 
celková částka ve  výši 10.000.000,- Kč 
na podporu výkonnostního sportu a re-
prezentace ČR v  Moravskoslezském kra-
ji pro rok 2018. Z tohoto programu byly 
podpořeny projekty v  našem regionu, 
jako např. spolku TŘINEC SHARKS na pod-
poru sportovní činnosti družstva americ-
kého fotbalu bylo přiděleno 100.000,- 
Kč, spolku FOTBAL TŘINEC na  podpo-
ru výkonnostního sportu a  reprezenta-
ce ČR v  MSK v  tomto roce půjde částka 
150.000,- Kč, Tělovýchovné jednotě Sla-
voj v Českém Těšíně na Těšínskou extrali-
gu šachů a 1. ligu v badmintonu bylo při-
znáno 200.000,- Kč a mnoho dalších.
Hokejovému klubu HOCKEY CLUB OCE-
LÁŘI TŘINEC jsme schválili dotaci z Mo-
ravskoslezského kraje na  „CHAMPIONS 
HOCKEY LEAGUE 2018/2019 ve  výši 
500.000 Kč.
V  neposlední řadě Zastupitelstvo kra-
je rozhodlo na svém zářijovém zasedání 
o poskytnutí téměř půlmilionové dotace 
na nové „Senior Pointy“, které mají seni-
orům nejen prakticky pomáhat, ale také 
zpříjemňovat život. Senior Pointy nabí-
zejí seniorům právní a sociální poraden-
ství, přednášky, besedy a  další volnoča-
sové aktivity. Od roku 2017 funguje v na-
šem kraji už šest takových kontaktních 
míst. Jako krajští zastupitelé jsme schváli-
li k zajištění provozu kontaktních míst Se-
nior Point v dalších čtyřech městech Mo-
ravskoslezského kraje, konkrétně ve  Vít-

kově, Jablunkově, Českém Těšíně a Krno-
vě. Výše dotace na projekt „Senior Poin-
ty“ činí 480.000 Kč z MSK, a to na zajištění 
požadovaných prostor ve vybraných lo-
kalitách, na grafické označení kontaktní-
ho místa, na technické zajištění kontakt-
ních míst, na personální zajištění a vzdě-
lávání pracovníků, na osvětovou a volno-
časovou činnost a publicitu.
Na zřízení a provoz Senior Pointu v Třin-
ci jsme přiznali dotaci ve  výši 80.000,- 
Kč z  Moravskoslezského kraje Knihov-
ně Třinec. Tento Senior Point vznik-
ne jako součást městského informač-
ního centra. Cílem projektu je přede-
vším zlepšování informovanosti senio-
rů v  oblastech, ve  kterých jsou poten-
ciálně více ohrožení (především finanč-
ní a spotřebitelská gramotnost, bezpeč-
nost apod.). Senior Point rovněž přispívá 
ke snižování sociálního vyloučení senio-
rů nebo snižování rizika vyloučení, jeli-
kož podporuje společné setkávání seni-
orů i setkávání s jinými generacemi.
Krásné babí léto všem!

Ing. Kateřina Chybidziurová
Člen zastupitelstva  

Moravskoslezského kraje

W naszi republice Czechosłowac-
ki prziszło do  gmin rozporządzyni, 
że wszecki dziecka muszóm chodzić 
do szkoły 8 roków a nie 5 jako doteraz. 
Radni jabónkowscy uznali, że miasto 
potrzebuje polski szkoły wydziałowej.  
Łobrócili sie wtedy na  rodzinym Dan-
ków, kierzi mieli zogrodym i  pole na- 
przeciwko sądu, ze zopytanim czi by nie 
łodprzedali parcelym pod budowym 
szkoły. Państwo Dankowie nie łod- 
przedali, ale bezpłatnie podarowali swo- 
je pole pod budowym szkoły aji bojis-
ka. W dwacatych rokach XX wieku dob-
rowolnie łoddać pole, to był wielki gest.
Wszelka cześć!
Postawili szumny gmach – dzisio 
rozbudowanóm Polską Szkołę Pod-
stawową im. Henryka Sienkiewicza 
przy ulicy Szkolnej.

W roku l928 było hónorowe i  rados-
ne łotwarci nowej szkoły wydziałowej. 
W budynku były jasne klasy, gabine-
ty, sala gimnastyczno, kuchyń z jadal- 
nióm. Z boku było miyszkani dlo dyrek-
tora i tercyjana. Na początku tam była 
aji szkółeczka – przedszkole, ale nies-
korzi jóm przeniyśli do „Fiszgrunta“, to  
znaczi do  wilki po  jednej nimiecki ro- 
dzinie, kiero sie łodkludziła z Jabónko-
wa. Szkołe stawiali wywołani majstrzi, 
bo jako sie wchodzi do siyni je do dzisio 
kostkowano posadzka jako nowo.
Do  tego czasu były u  nas jyny szkoły 
ludowe – pięcioklasowe, ale były  
w każdej dziedzinie aji na  gróniach 
jako Bagjyniec albo Kamynite, aby  
dziecka nie musiały daleko chodzić.
Uczyń po  ukóńczyniu szkoły lu-
dowej – czi w Jabónkowie przi koś- 

ciele, albo w łokolicznych gminach, ło-
bowiązkowo nastąpił do wydziałówki. 
Chodzili my tam radzi, bo nauka była 
ciekawo, naucziciele dobrzi, ale mieli 
my do nich respekt.
Trzeba tu spómnieć dyrektorów, kie- 
rzi tóm szkołóm łod początku rzą- 
dzili. Byli to p.p. Rudolf Paszek, Fran-
ciszek Szymonik, Karol Piegza, Gus-
taw Słowik, Jan Cieślar, Sylwia Mró-
zek, Bogusław Słowioczek. Od 1 stycz-
nia 2009 roku szkołą kieruje p. Urszu-
la Czudek.
Wtedy sie nóm zdało, że sie trze-
ba fórt uczić a  zadania pisać a  dzi-
sio spóminómy radzi ty szkolne roki. 
Łorganizujymy spotkania klasowe, 
zaproszómy nauczicieli i  dziękujymy 
im bo wiymy, że praca w szkole nima 
lachko.  I.T.

90 roków Polski Wydziałówki w Jabónkowie
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Po  roce působení projektu „Umíme 
se domluvit“ na  jablunkovsku je stále 
možnost využití bezplatných rekvali-
fikací. Mezi nejvíce využívané rekvali-
fikace patří Chůva pro děti do zaháje-
ní povinné školní docházky, řidičské 
průkazy (ve vazbě na budoucí povolá-
ní), pracovník v  sociálních službách, 
účetnictví nebo kadeřnické a  ho-
ličské práce. Rekvalifikace lze vybrat 
dle předchozího průzkumu trhu a  vy-
pisovaných termínů. Rádi vám s  výbě-
rem pomůžeme u nás na pobočce Kva-
lifikační a  personální agentury, o.p.s. 
v  Jablunkově (Dukelská 108, budova 

KB, 2. patro). 
N a v š t i v t e 
nás v  kon-
zultačních 
dnech, pondělí 8:00 – 12:00 hodin 
a středa od 13: 00 – 17:00 hodin.
Mezi další nabízené aktivity patří mo-
tivační kurzy a  bilanční diagnostika. 
Na  jaře roku 2019 budeme realizovat 
kurz Finanční gramotnosti, Právního 
minima a  Efektivních technik hledání 
zaměstnání.
Pokud si nejste jistí výběrem svého bu-
doucího pracovního uplatnění a  chtěli 
byste si své rozhodnutí potvrdit, může-

te využít testování formou bilanční dia-
gnostiky. 
Veškeré nabízené aktivity jsou posky-
továny bezplatně pro uchazeče na  ÚP 
nebo neaktivní osoby. Navíc proplácí-
me i cestovné, prohlídky zdravotní způ-
sobilosti, výpisy z rejstříku trestů a zdra-
votní průkazy.

Kateřina Drongová, 
koordinátorka projektu

Tel. 735 126 820

Organizace	 MIKASA	 z.s.	 rozšiřuje	
aktivity projektu „Aktivizační a mo-
tivační programy pro osoby s autis-
mem“ do  dalších měst Moravsko-
slezského kraje. Cílem projektu je 
podporovat a motivovat jeho účast-
níky v překonávání životních překá-
žek tak, aby se mohli co nejvíce za-
pojovat do běžného života – navazo-
vat a udržovat vztahy s druhými lid-
mi, získat a udržet si práci, věnovat 
se svým koníčkům a zájmům.
Jedinečnost	 tohoto	 projektu	 spočí-
vá v tom, že se zaměřuje na dospíva-
jící a dospělé s diagnózou autismu či 
Aspergerova syndromu. 
Jednou z  priorit projektu je jeho do-
sažitelnost, proto jsou veškeré ak-
tivity nabízeny zdarma. Realizační 
tým také dojíždí přímo za účastníky 
– do měst, kde je o aktivity zájem. 
„Spolupráce s účastníkem projektu za-
číná individuálními konzultacemi, je-
jichž účelem je co nejlépe poznat spe-
cifické potřeby účastníka a problémy, 
se kterými se potýká. Na základě těch-

to konzultací je pak účastníkovi nabíd-
nuta účast na vhodných aktivitách,“ 
říká vedoucí týmu projektu Soňa Tichá.
Ve  spolupráci s  pracovníky projektu 
může účastník vybírat ze vzděláva-
cích a  terapeutických aktivit v  růz-
ných oblastech (komunikace, spole-
čenské chování, právo, zaměstnávání, 
a  další). Tyto aktivity pak probíhají 
ve  skupinách. „V  rámci vzdělávacích 
aktivit je našim cílem předat účastní-
kům teoretické poznatky, které jim 
chybí k tomu, aby mohli úspěšně zvlá-
dat běžné situace. V  terapeutických 
aktivitách pak převádíme teoretic-
ké znalosti do praxe – v bezpečném 
prostředí a  s  podporou lektorů na-
cvičují účastníci situace, které jsou 
pro ně náročné – ať už jde o vedení 
rozhovoru s přáteli, nebo o pracov-
ní pohovor. Skupina navíc poskytu-
je účastníkům mnoho benefitů – mo-

hou zde sdílet své problémy i  rados-
ti s lidmi, kteří mnohdy mají podobné 
zkušenosti,“ pokračuje v představová-
ní projektu Tichá. Skupinová setkává-
ní jsou pravidelná a  probíhají obvyk-
le jednou týdně dle časových možnos-
tí účastníků.
V  současné době jsou pracovníci pro-
jektu schopni ihned zahájit aktivi-
ty v jakémkoli městě Moravskoslez-
ského kraje. V  případě zájmu nevá-
hejte kontaktovat Mgr.  Soňu Tichou, 
vedoucí týmu projektu na  telefonním 
čísle 732  384  683, případně na  e-mail: 
sona.ticha@mikasa-detem.cz.
Projekt vznikl za  podpory Evropské 
unie, Evropského sociálního fondu, 
Operačního programu Zaměstnanost. 

Mgr. Soňa Tichá
vedoucí týmu projektu, psycholog

e-mail: sona.ticha@mikasa-detem.cz
tel.: 732 384 683

Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem

Bezplatná rekvalifikace? Není problém.

MIKASA z.s.
Aktivizační a motivační programy 
pro osoby s autismem 
1. Máje 1526/66
703 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Vážení občané,
vzhledem ke skutečnosti, že smlouvy 
o nájmu hrobových míst byly sjedná-
vány na dobu určitou, je třeba, abys-
te si zkontrolovali platnost své smlou-
vy a před koncem data ukončení plat-
nosti se dostavili na MěÚ v Jablunko-
vě, kde s  vámi bude uzavřena nová 
smlouva.
Pronajaté hrobové místo můžete pře-
vést na osobu blízkou či jinou osobu, 
abyste předešli případným nesrovna-
lostem v  rámci řízení o  pozůstalosti 
hrobového zařízení.

Žádáme dědice, kterým hrobové za-
řízení připadlo v  řízení o  pozůstalos-
ti, aby se dostavili k uzavření smlouvy 
o nájmu hrobového místa.  
Zároveň upozorňujeme, že jako ná-
jemci hrobového místa jste povin-
ni řádně a  včas hradit pronajímate-
li za  užívání hrobu a  služby spojené 
s  nájmem dle platného ceníku, tu-
díž si zkontrolujte, zda máte platbu 
za  pronájem hrobového místa uhra-
zenou.  
Dále žádáme všechny nájemce hro-
bových míst a  ostatní občany, kteří 

hřbitov navštěvují, aby se řídili řádem 
veřejného pohřebiště.
V  případě jakýchkoliv dotazů vo-
lejte tel. 558  340  625 nebo se do-
stavte osobně na  Městský úřad 
v Jablunkově	kancelář	č.	312	(nová	
budova 2. patro), a  to v  úřed-
ní dny pondělí a  středa od  8.00 
hod. do 17.00 hodin, úterý od 8.00 
do 13.00 hodin.

Jana Lancová
referent odboru odbor místního 

hospodářství
Městského úřadu v Jablunkově

Informace k nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Jablunkově
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 9. 10. 2018 od 15 - 17 hod. vás zveme 
na celoroční akci JDĚTE	VEN!	„ŠTĚSTÍ	
V LISTÍ“. První část přírodovědné akce 
pro děti od 5 do 10 let, na které bude-
me společně zkoumat přírodu, tvořit, 
vyrábět a hrát netradiční hry na dané 
téma. Cena: 20 Kč.
 Milá děvčata! Ve  dnech od 

12. - 13. 10. 2018 se bude konat akce 
„GIRLS	 NIGHT!“ Je to „přespávačka“ 
v DDM pro všechny dívky od 1. do 6. 
třídy. Můžete se těšit na  super dív-
čí „tajný“ program, hry, legrace, párty, 
noční kino a tvořeníčko. Cena je 180 Kč. 
Všechny zájemkyně se mohou hlásit 
ONLINE z pohodlí domova nebo v kan-
celáři DDM, a to do 8. 10. 2018. 
 Povalují se vám doma všude drob-

nosti či tajemnosti, které nemáte kam 
dát? Přijďte si 19. 10. 2018 od  15.30 
hod. do  MŠ Jablunkov, Bezručova 
130 s  mamkou, babičkou nebo i  tať-
kou, dědečkem ozdobit papírový pyt-
lík na vaše poklady. Děti si ho pokreslí 
a dospěláci si ho obšijí bavlnkou. Čeká 
na  Vás Mgr.  Zuzana Karpecká, která 
vám na akci „ART	SE	ZUZANOU“ s ná-
zvem „JE	TO	V PYTLI“ ukáže, jak na to. 
 Jste smutní, že vám začala škola a  že 

máte spoustu povinností? Tak je 
na  chvíli pusťte z  hlavy a  pojeďte se 
s námi pobavit do Jasení  na víkendov-

ku „VIPEČE-
NÁ	OLIMPIJÁ-
DA“. Nebojte, 
zkoušet z  češ-
tiny vás urči-
tě nebudeme 
. Začínáme 
19. 10. 2018 
v  17 hod. a  končíme 21. 10. 2018 
v  11.30 hod.. A  program?... Pojedeme 
do Vitality Slezsko ve Vendryni, kde si 
vyzkoušíte jízdu na  segway, zahraje-
me si minigolf, bowling a  další a  dal-
ší……..., takže neváhejte a  hlaste se. 
Další doplňující informace k  víken-
dovému pobytu, najdete na  http://
www.ddm.jablunkov.cz/, anebo vám 
je ochotně sdělíme v DDM.
 V  pátek 26. 10. 2018 od  15 hod. by-

chom rádi do DDM pozvali děti a ne-
jen je na  akci „TVOŘIVÉ	 DÍLNIČKY	
PRO	DĚTI“, kde si vyrobíme podzim-
ní dekoraci, a  to věnec z  kokosového 
lýka. Potěšíte tak mamku nebo babič-
ku, které mohou věncem ozdobit své 
dveře. 
 Všechny děti od  4 do  7 let se mohou 

těšit na  akci „ATLETICKÉ	DOPOLED-
NE	PRO	RODIČE	S DĚTMI“ dne 27. 10. 
2018. Sportovní dopoledne, kde si mo-
hou děti vyzkoušet atletické disciplíny 
a zasoutěžit si o krásné odměny. Přihla-

šování na tuto akci je přes SMS na tel. 
č. 720 041 009 ve tvaru jméno, příjme-
ní a rok narození. Akce se koná ve vel-
ké tělocvičně ZŠ Jablunkov, Lesní 190, 
od  8:45 do  11:30 hod. Cena je 20 Kč. 
Akce je spolufinancována městem Jab-
lunkov. Přijďte sportovně strávit sobot-
ní dopoledne s vaším dítětem . 
 Děti, nemáte co dělat o  podzimních 

prázdninách? Pojeďte s  námi 29. 10. 
2018 na akci „PLAVECKÉ	DOPOLED-
NE“, která proběhne na bazéně v Třin-
ci. Cena je 110Kč.
 30. 10. 2018 pak sportovní aktivity pro 

děti od  8 let „LASER	GAME	 a NERF	
ARÉNA“ v  NERF ARÉNĚ OSTRAVA. 
Cena je 370 Kč.
 Děti, děti, máte rády HALLOWEEN? 

Ano? Tak to se na vás 2. 11. 2018 hodně 
moc těšíme, protože v DDM to roztočí-
me na „HALLOWEENSKÉ	PÁRTY“. 

Bližší informace o  všech akcích prů-
běžně zveřejňujeme na  interneto-
vých	 stránkách	 http://www.ddm.jab-
lunkov.cz/	a FB	DDM	https://www.fa-
cebook.com/jablunkovddm/?fref=ts
Přihlašování	na kroužky	pro	děti,	do-
spělé a na některé akce probíhá nově 
od  září	 online	 přes	 webové	 stránky	
DDM	Jablunkov.	Neváhejte	a hlaste	se	
z pohodlí domova.

Moc se na vás těší zaměstnanci DDM 

INFO O AKCÍCH DDM JABLUNKOV – říjen 2018

Díky znovu navázané mezinárodní spolupráci obcí Jablunkov a Kolbudy (Pl) mělo 
dvanáct žáků z obou jablunkovských základních škol příležitost vyrazit o prázdni-
nách na osmidenní jachtařský kurz na sever Polska. Kromě dětí z Jablunkova a Kol-
bud se kurzu zúčastnili i žáci ze základních škol z Ukrajiny a Litvy. Organizátoři si 
pro účastníky připravili pestrý program. Mimo výuky jachtingu a kanoistiky si děti 
užívaly jízdu v motorovém člunu, na vodním skútru i na dalších vodních atrakcích 
a to jak na přehradě v Kolbudech, tak i na moři v Gdaňské zátoce.  Dva dny byly za-
svěceny poznávání přímořských měst Gdaňsk, Gdyně a Sopoty. Zde byla příleži-
tost si zaskotačit v zábavním parku, projet se na pirátské lodi, nebo navštívit míst-
ní obchody. Děti si odnáší nejen věcné suvenýry a nové zkušenosti, ale také navá-
zali nová přátelství, díky nimž boří multikulturní předsudky. 

Žáci jablunkovských základních škol 
absolvovali jachtařský kurz v Polsku

Základní organizace  
Českého zahrádkářského 

svazu Jablunkov
pořádá tradiční

Výstavu ovoce a zeleniny
ve dnech 12. – 14.10.2018

v Klubu Zahrádkář
v Jablunkově od 8:00 

do 18:00 hod,
v neděli 14.10.2018 

od 8:00 do 16:30 hod.

Prodej domácích zákusků, koláčů, 
bramborových placek a teplého jídla. 

Srdečně zveme!
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Máte zájem inzerovat
ve zpravodaji Jabko?
 2008 výtisků do všech 
 domácností v Jablunkově
 Při opakované inzerci každé šesté 
 vydání zdarma !!!

558 340 678
katerina.chybidziurova@jablunkov.cz
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PROGRAM  
KINA MÍR  

JABLUNKOV 
Říjen  2018

Středa 3. října v 18:00 hod.
USA – horor, thriller
Tiché místo
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží pře-
žít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat rozsu-
dek smrti.
Mládeži do 15 nepřístupný Vstupné 40 Kč 90 min.

5. října – FILMOVÉ BABÍ LÉTO

Středa 10. října v 17:00 hod.
DE, AU – animovaný, rodinný, komedie
Včelka Mája: Medové hry
V Májině úlu dokončili letní sklizeň a všichni čekají, až už 
konečně obdrží pozvánku na Velké medové hry. Májino 
nadšení rychle opadne, když zjistí, že její úl se nesmí sou-
těže zúčastnit, proto se rozhodne osobně postavit před cí-
sařovnu a celou věc vyřešit.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 85 min.

Pátek 12. října v 18:00 hod.
ČR – drama, komedie
Úsměvy smutných mužů
Film přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno 
lahve dostali na samotné dno života. Na dno, odkud vede 
už jen cesta vzhůru. Celovečerní film podle stejnojmenné-
ho knižního bestselleru Josefa Formánka.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 92 min.

Středa 17. října v 18:00 hod.
ČR – dokument
King Skate
Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně nové-
ho. Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrena-
lin. Kultovní postavy českého a světového skateboardingu 
v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a di-
voké jízdy za svobodou uprostřed komunismu.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 82 min.

Pátek 19. října v 18:00 hod.
USA – komedie
Dámský klub
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí pevné přátelství 
i společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve svém 
knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě ero-
tického románu Padesát odstínů šedi. Vášnivý a živočiš-
ný svět pana Graye doslova obrátí jejich unavené životy 
vzhůru nohama.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 103 min.

Středa 24. října v 18:00 hod.
ČR, SK - drama
Jan Palach
Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, 
ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného pří-
tele a citlivého, přemýšlivého studenta filozofie stala „po-
chodeň číslo 1“.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné ZDARMA 124 min.

26. – 29. října – MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ

Středa 31. října v 17:00 hod 
– SENIOR KINO, 19:30 hod. - veřejnost.
ČR – komedie, drama
Chata na prodej
Komedie o tom, co všechno se může stát, když se o ví-
kendu sejde svérázná rodina na poslední rozlučce 
s chatou.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 77 min.

Mezinárodní přehlídka 
talentů aneb Jablunkovský 

jarmark 2018
Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková or-
ganizace společně se slovenským partnerem Mestské kul-
túrno-športové stredisko v  Kysuckém Novém Mestě byli 
úspěšnými žadateli o  poskytnutí nenávratného finanč-
ního příspěvku z  FMP, program spolupráce Interreg V-A 
Slovenská republika-Česká republika na  projekt „Meziná-
rodní přehlídka talentů aneb Jablunkovský jarmark“. Dne 
31. 7. 2018 byl projekt doporučen, Regionálním výborem, 
ke  schválení. Kód žádosti projektu: CZ/FMP/11b/01/007, 
správce FMP: Region Bílé Karpaty.
Realizace projektu si klade za cíl upevnit a zaktivnit již za-
počatou vzájemnou spolupráci mezi oběma subjekty, po-
znat a rozvíjet tradice a kulturu obou národů. Hlavním úko-
lem projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a v rám-
ci Jablunkovského jarmarku vybudovat kontakty v oblas-
ti kultury a samosprávy na obou stranách česko-slovenské 
hranice tyto kontakty utužovat, aby přeshraniční spoluprá-
ce byla stále aktivní. Kulturní a společenská výměna kon-
taktů a poznatků mezi místními skupinami na obou stra-
nách hranice přispěje k  dosažení hlavního cíle projektu.  
Mezi hlavní aktivity projektu, které se uskutečnily přede-
vším během léta, patří: výstava fotografií a obrazů uměl-
ců z  Dolnokysucké 5 v  Jablunkově, výstava fotografií Fo-
toklubu Jablunkov v Kysuckém Novém Mestě, samozřejmě 
uspořádání tradičního Jablunkovského jarmarku za účasti 
hostů z partnerského města, dále účast na akci slovenské-
ho partnera „Kysucký naj guláš 2018“. Zde se jablunkovští 
hasiči pochlubí svým novým zásahovým vozidlem. Dále je 
to vytvoření společného propagačního materiálu – kalen-
dárium akcí 2019. 
Financování projektu: celkové náklady 7.810 EUR, financo-
váno ERDF 6.638,50 EUR (85%), vlastní podíl 1.171,50 EUR 
(15%).

Jablunkovské centrum kultury a informací
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do 19. 10. 2018 
Výstava	fotografií	–	Fotoklub	Jablunkov 
Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury 
Pořadatel: Wiślańskie Centrum Kultury, Jablunkovské 
centrum kultury a informací

1.-5. 10. 2018 
Týden knihoven 
Jablunkov, Knihovna Jablunkov 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

2. 10. 2018 v 10.00 hod. 
Slavnostní	otevření	„Senior	Pointu	v Jablunkově“
Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstí 1 
Pořadatel: Město Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury 
a informací

5. 10. 2018 
26.	Filmové	Babí	léto	2018 
Jablunkov, Mariánské náměstí 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

6. 10. 2018 v 15.00 hod. 
Beseda	s Petrem	Horou	Hořejšem	–	Portrét	První	
republiky 
Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstí 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

6. 10. 2018, od 10.00 hod. 
90 let chaty Skalka 
Mosty u Jablunkova, chata Skalka 
Pořadatel: Spolek Skalka Mosty u Jablunkova, KČT, oblast 
Moravskoslezská

14. 10. 2018 v 15.00 hod. 
Koncert	Hudební	výlety	2018	–	Blažíková,	
Kabátková/Barokní	Paříž	 
Jablunkov, kostel Božího Těla 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

15. 10. 2018 v 17.00 hod. 
Listování – Kluk z kostek 
Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstí 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

15. 10. – 23. 11. 2018 
Výstava „100 let od Velké války“ 
Jablunkov, JACKi 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

18. 10. 2018 v 16.00 hod.
Koncert	-	Hudba	v myšlenkách	Masarykových 
Jablunkov, Starý klášter 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací, Muzeum Bible

19. 10. 2018 v 16.00 hod. 
Setkání	se	Semínkovnami	z ČR 
Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstí 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

26. – 29. 10. 2018 
XVI. Mezinárodní festival outdoorových filmů 
Jablunkov, JACKi, Mariánské náměstí 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

28. 10. 2018 od 15.00 hod. 
Připomínka	100.	výročí	vzniku	Československé	republiky 
Jablunkov 
Pořadatel: Město Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury 
a informací

Přehled akcí na Jablunkovsku – říjen 2018




