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Milí spoluobčané,
v celé naší republice je problém s ne-
dostatkem vody a  všichni jsme si 
dlouho přáli nějaký ten deštík, aby se 
doplnily stavy spodních vod. Nikdo 
ale nepředpokládal, že nás v  květ-
nu proudy vody doslova zalijí a  bu-
deme prosit, aby už nepršelo. V  jed-
nu chvíli vypadala Olše hrůzostraš-
ně a  nenasytně, hledala každé volné 
místo, kde by ukázala svoji sílu. Na-
štěstí nakonec zůstala ve svém kory-
tu a napáchala pouze několik materi-
álních škod. Nám na radnici voda zase 
připomněla, jaké máme nedostatky 
na obecních pozemcích a kde oprav-
du stačí udržovat odtokové plochy 
čisté a průchodné, aby byly škody co 
nejmenší. Chtěl bych 
tímto poděkovat jab-
lunkovským hasičům, 
kteří odčerpáva-
li vodu ze sklepů ro-
dinných domů a také 
z  mateřinky na  Bez-
ručové ulici. Dík pat-
ří také všem členům 
povodňové komise, kteří od  časných 
ranních hodin monitorovali situa-
ci a následně vyhodnocovali potřeb-
nost zásahu. Děkuji také technickým 
službám za plnění pytlů pískem, které 
pak následně hasiči využívali. 
Doufejme, že nás další přírodní živ-
ly už nebudou tak ohrožovat, i  když 

nás v  poslední době 
potrápily vlny ve-
der. Přece jen začaly 
prázdniny a  děti ne-
trpělivě čekaly na  to, 
aby se na našem kou-
pališti či kdekoliv jin-
de, zchladily. Dou-
fám, že i vy jste si na-
šli vysněnou dovo-
lenou a  odpočinete 
si od  každodenních 
starostí. 
Začátkem červ-
na proběhla v  sále 
na  radnici konfe-
rence žáků českých 
a polských základních škol. Žáci měli 

skvěle připravené pre-
zentace deseti okruhů 
z našeho strategického 
plánu, které zahrnova-
ly dopravu, zdravot-
nictví, sociální oblast 
a  investice. Velmi se 
nám líbilo, jak k  téma-
tům přistoupili a  také 

to, že jejich dotazy mnohdy směřova-
ly k  těm nejožehavějším věcem, kte-
ré ve městě řešíme. Sami si pak udě-
lali obrázek o tom, co všechno může-
me, nebo naopak nemůžeme ovliv-
nit. Děkuji paní učitelce Ireně Gomo-
lové a  panu učiteli Renému Pilchovi, 
že s  tímto nápadem přišli a  v  rámci 

projektu „Místní akč-
ní plány pro ORP Jab-
lunkov 2“ konferenci 
uspořádali. 
Uvnitř tohoto čísla se 
také dozvíte, že byla 
jmenována redakč-
ní rada našeho zpra-
vodaje a ta připravila 
pravidla pro vydává-
ní Jabka. 
No a  co nás čeká 
v letních měsících? 
V  polovině červen-
ce bychom měli slav-
nostně otevřít multi-
funkční hřiště na Lys-

kách. Účast nám přislíbily některé 
známé osobnosti, například by měl 
přijet Luděk Zelenka, bývalý fotbalis-
ta a  nyní fotbalový expert, který ko-
mentuje utkání v televizi, a také Mar-
tin Kolomý, několikanásobný účast-
ník rallye Paříž-Dakar. 
Samozřejmě se budeme těšit, že na-
vštívíte náš Jablunkovský jarmark, 
kde uvidíte řadu známých osobnos-
tí a  budete mít možnost se příjem-
ně pobavit a něco dobrého i zakous-
nout.
Všem vám přeji krásnou dovolenou, 
co nejvíce slunečných dní a  pevné 
zdraví.

Luboš Čmiel,  
místostarosta města

Léto je spojeno s  organizací mno-
ha veřejnosti přístupných kulturních 
a sportovních akcí. Všechny tyto akce 
se řídí určitými pravidly, např. Záko-
nem 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek či 
Obecně závaznou vyhláškou o  noč-
ním klidu o stanovení závazných pod-
mínek pro pořádání veřejných akcí. 
Noční klid je ze zákona stanoven 
od  22.00 do  6.00 h. Vyhláška 1/2019, 
která je platná od začátku července le-
tošního roku, stanovuje výjimečné pří-

pady, při nichž je doba nočního klidu 
vymezena dobou kratší nebo při nichž 
nemusí být doba nočního klidu do-
držována a  dále vymezuje podmínky 
pro pořádání veřejných akcí. Jsou to 
například akce Jablunkovský jarmark, 
Gorolski Święto, Jabkový den, apod. 
Prakticky to znamená, že akce, které 
jsou ve vyhlášce taxativně vyjmenová-
ny, mohou skončit i po desáté hodině 
večerní. Dále je ve vyhlášce uvedeno, 
že povinností pořadatele veškerých 
veřejně přístupných akcí, je nahlásit 

ji předem na  MěÚ Jablunkov, odbor 
školství a  kultury (radnice) nejpozději 
5 dnů před samotnou akcí. Naleznete 
zde i povinnost o nutném počtu pořa-
datelů na akcích apod. 
Doporučujeme všem pořadatelům 
akcí, aby se s vyhláškou č.1/2019 včas 
seznámili hlavně ji pak dodržova-
li (naleznete ji na  webových strán-
kách města a odboru školství a kultu-
ry na radnici).

MěÚ Jablunkov, odbor školství  
a kultury

Obecně závazná vyhláška města Jablunkova
o nočním klidu a o stanovení závazných podmínek pro 

pořádání veřejných akcí

Vodu určitě nelze 
zastavit, a to si také 

všichni uvědomujeme. 
Ale můžeme ji 

usměrnit mimo 
ohrožené lokality.
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8. 5. 2019 – bylo v  brzkých ranních ho-
dinách přijato oznámení od ženy, kterou 
manžel údajně nechce pustit domů. Hlíd-
ka na místě zjistila, že žena je hlídce dob-
ře známá a navíc je v podnapilém stavu. 
Hlídka následně zazvonila u  dveří bytu, 
kdy manžel ihned otevřel a uvedl, že man-
želka odešla z domu kolem desáté večer 
a od té doby u dveří nikdo nezvonil. Žena 
se po vzájemné výměně názorů se svým 
mužem převlékla a odešla z bytu nezná-
mo kam. 
17. 5. 2019 – bylo v  dopoledních hodi-
nách anonymně oznámeno na  dispe-
čink MěP, že na  silnici leží nějaká žena. 
Hlídka se dostavila na místo, kde spatřila 
ženu, která si ustlala přímo na silnici, ved-
le sebe měla nedopitou láhev s  tvrdým 
alkoholem. Strážník ženu probudil a  vy-
kázal z  místa. Tato se následně odebrala 
do místa trvalého bydliště.
28. 5. 2019 – bylo přijato oznámení 
o  vloupání do  sklepa a  odcizení horské-
ho kola v hodnotě asi 13 000,-Kč. Na mís-
to byla přivolaná státní policie, která bude 
dále věc řešit ve své kompetenci.

Nejedná se jediný případ vloupání 
do sklepních prostor a odcizení kol v Jab-
lunkově.
4. 6. 2019 – byla v  odpoledních hodi-
nách nahlášena krádež na  osobě v  pro-
dejně Penny. Zákaznici byla z tašky odci-
zena, dvěma slovensky hovořícími žena-
mi rómské národnosti, peněženka s  do-
klady a hotovostí. 
4. 6. 2019 – přijala ve večerních hodinách 
hlídka MěP oznámení o napadení lékařky 
opilým pacientem. Na místě bylo zjištěno, 
že pacient se nechtěl podrobit orientač-
ní dechové zkoušce, a proto službukonají-
cí lékařku hrubě napadl. Následně si sbalil 
všechny věci a sanatorium opustil. Ozna-
movatelka dále věc nechtěla řešit a paci-
ent měl být další den propuštěn, hlídka 
provedla kontrolu katastru s  negativním 
výsledkem. 
5. 6. 2019 – byla v  odpoledních hodi-
nách přivolána hlídka do  jednoho bytu 
DPS, kde si 78 žena stěžovala na  nevol-
nost a klíč nechala v zámku zevnitř, a tak 
se její syn nemohl dostat do bytu. Hlídka 
na místo přivolala hasiče, kteří byt otevře-

li a záchranku, která ženu převezla k další-
mu ošetření do nemocnice. 
9. 6. 2019 – bylo přijato oznámení od řidi-
če TAXI, že vezl mladíky do Písku a ti zjistili, 
že nemají na zaplacení, proto je odvezl zpět 
do Jablunkova. Strážníci u mladistvých pro-
vedli dechové zkoušky, které byly pozitivní, 
věc byla nahlášená na OSPOD. 
Upozorňujeme občany města Jablunkov, 
zejména pak seniory, že se množí případy 
oznámení o nekalých praktikách skupin-
ky osob nabízející po  domech a  bytech 
levné energetické poskytování služeb. 
Zejména pak, aby nepodepisovali žádné 
nabízené smlouvy, pokud si nebudou jis-
tí, že je tato smlouva legální a v souladu 
s  oficiálně nabízenými produkty společ-
ností. Ne vždy je nabízená smlouva eko-
nomicky pro zákazníka výhodná.
Ve  městě platí nařízení Města Jablunko-
va č. 7/2014 Tržní řád města, kterým se 
zakazuje pochůzkový a  podomní prodej. 
V případě, že tyto osoby budou nabízené 
produkty vnucovat, nebo svým chováním 
obtěžovat, volejte linku městské policie.

Mgr. Pavel Kufa – velitel MěP Jablunkov

MĚSTSKÁ POLICIE JABLUNKOV – informuje

Obce, jejichž občané nejlépe třídí 
komunální odpad, získávají každo-
ročně prestižní ocenění „O keramic-
kou popelnici“. 
Ocenění obcím předali 30. května 2019 
na  ceremoniálu v  Novém Jičíně zá-
stupci Moravskoslezského kraje a spo-
lečností EKO-KOM, ASEKOL a  ELEK-
TROWIN. 
„Lidé v našem kraji nakládají s odpad-
ky rok od roku lépe. V roce 2004 vytřídil 
každý občan ze směsného komunální-
ho odpadu 19,2 kg využitelných složek. 
V roce 2018 to bylo již 49 kg. Všem, kte-
ří aktivně přistupují k ochraně životní-
ho prostředí i  touto formou, patří vel-
ké poděkování,“ uvedla náměstkyně 
hejtmana pro životní prostředí Jarmila 
Uvírová. 
První místo v kategorii měst nad 15 tisíc 
obyvatel obsadil Bohumín, následova-
ný Třincem a Opavou. V kategorii obcí 
od 2 500 do 15 000 obyvatel patří prv-
ní příčka obci Trojanovice, druhé mís-
to obsadilo město Jablunkov a  třetí 
skončily Kozlovice. Nejlepší mezi malý-
mi obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce 
Morávka, druhé skončily Hukvaldy, tře-
tí obec Milíkov. 
Do soutěže, kterou každoročně pořádá 
Moravskoslezský kraj s  Autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s., 
bylo zapojeno všech 300 obcí a  měst 
Moravskoslezského kraje. V  samotné 

soutěži se hodnotila vy-
kazovaná data v  systému 
EKO-KOM. Šlo především 
o  množství vytříděných 
odpadů na  jednoho oby-
vatele a  počet tříděných 
komodit na území jednot-
livých obcí a měst. Hodno-
cena byla navíc i  hustota 
sběrné sítě. 
Vyhlášena byla také kate-
gorie Skokan roku, ve kte-
ré letos uspělo 5 obcí 
a  měst z  5 okresů v  kraji. 
Absolutním vítězem této speciální ka-
tegorie je obec Roudno. Mezi oceně-
nými jsou i  obce Ludgeřovice a  Sobě-
šovice, město Odry a statutární město 
Karviná. Ocenění získaly obce a města 
za  výrazné zlepšení odpadového hos-
podářství. 
„Na  jednoho obyvatele našeho kra-
je připadlo za  rok 2018 přesně 21,9 kg 
vytříděného papíru, 14,5 kg plastů, té-
měř 12,4 kg skla, zhruba čtvrt kilogra-
mu nápojových kartonů a 19,8 kg kovů. 
V  součtu je to tedy 49 kilogramů vy-
tříděného odpadu na  občana kraje. 
Ocenění má zástupce obcí motivovat 
k  tomu, aby se snažili třídění odpadů 
mezi občany maximálně podporovat,“ 
řekla náměstkyně hejtmana Morav-
skoslezského kraje pro životní pro-
středí Jarmila Uvírová a  dodala, že 

spolu s věcnou cenou získali ti nejlep-
ší i finanční odměnu z rozpočtu Morav-
skoslezského kraje. 
V  rámci dlouhodobé spolupráce s  Mo-
ravskoslezským krajem podporuje Au-
torizovaná obalová společnost EKO-
KOM rozvoj třídění odpadu v  regionu. 
A to díky projektu Intenzifikace odděle-
ného sběru a využívání vytříděných slo-
žek komunálního odpadu, včetně oba-
lové složky. „V letošním roce bylo v rám-
ci tohoto projektu zdarma poskytnu-
to městům a obcím Moravskoslezského 
kraje zatím 137 nových barevných kon-
tejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají 
občané kraje k dispozici více než 30 tisíc 
barevných kontejnerů a menších nádob 
na  třídění odpadu,“ sdělila ředitelka 
oddělení regionálního provozu spo-
lečnosti EKO-KOM Martina Filipová. 

Obce získaly ocenění za třídění odpadu – Jablunkov na druhém místě!
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Odbor územního plánování a stavební-
ho řádu města Jablunkov se na podzim 
2019 chystá zahájit projednávání změ-
ny územního plánu města.
Jablunkov má platný územní plán 
z roku 2015, k němu byla pořízena jed-
na změna, která byla zastupitelstvem 
schválena v  roce 2017. Hlavními důvo-
dy, proč město začne v  letošním roce 
pořizovat 2. změnu územního plánu, 
jsou nová legislativa v  oblasti staveb-
ního práva a  došlé podněty občanů 

na pořízení změn v územním plánu.
Občané, kteří uvažují o změně zařa-
zení svých pozemků v územním plá-
nu, mohou žádosti podávat do kon-
ce srpna letošního roku. Po zahájení 
projednávání změny již nové žádos-
ti nemohou být zohledněny.
Žádost „Podnět na  pořízení změny 
územního plánu“ lze stáhnout na inter-
netových stánkách města: 
http://www.jablunkov.cz/mestsky-
urad/zadosti-a-formulare/odbor-u-

zemniho-planovani-a-stavebniho-
radu/ 
nebo vyzvednout osobně v kanceláři č. 
7 odboru ÚPSŘ.
Vyplněnou žádost je nutno zaslat poš-
tou na  Městský úřad, odbor územní-
ho plánování a stavebního řádu nebo ji 
osobně doručit na podatelnu Městské-
ho úřadu Jablunkov.

Ing. R.Niedobová, MěÚ Jablunkov, 
odbor územního plánování 

a stavebního řádu

Jablunkov chystá změnu územního plánu

Dne 20. prosince 1993 
bylo na  území města 
Jablunkova vyhlášeno 
Okresním úřadem Frýdek 
– Místek ochranné pás-
mo kulturních památek. 
Cílem tohoto opatření je 
ochrana původních his-
torických staveb zejména 
v  centru města. Hranice 
ochranného pásma jsou 
vyznačeny na přiloženém 
snímku. 
Na každou obnovu kultur-
ní památky a  budov na-
cházejících se v  ochran-
ném pásmu, tj. opravu, 
údržbu, rekonstrukci, re-
staurování či jinou úpravu, nebo jejich 
prostředí, je povinen vlastník kulturní 
památky nebo objektu si předem vy-
žádat závazné stanovisko Městského 
úřadu Jablunkov, orgánu státní památ-
kové péče.
Pro osazování označení provozoven 
a reklamních zařízení na kulturních pa-
mátkách, v  městských památkových 
zónách a ochranných pásmech kultur-
ních památek v  okrese Frýdek – Mís-
tek byla vydána směrnice Národního 
památkového ústavu v  Ostravě. Tato 
směrnice nařizuje:
- Na fasádě kulturní památky nebo ob-

jektu v ochranném pásmu je možné 
navrhnout reklamní nápis buď kon-
trastním písmem na  omítku, nebo 
z  jednotlivých krabicových případ-
ně deskových písmen přichycených 
na  trnech do  fasády. Prosvětlení ná-
pisů z písmen umístěných na kultur-
ních památkách je nepřípustné, mož-
nost případného podsvětlení nebo 
nasvětlení se posuzuje individuálně.

- Na fasády je možné rovněž umístit re-
klamní zařízené formou štítu na kon-
zole, situované kolmo k fasádě objek-
tu (výstrče). Tyto štíty musí být pod-
loženy kvalitně zpracovaným výtvar-

ným návrhem. Prosvět-
lení těchto štítů je nepří-
pustné. Rovněž jsou ne-
přípustné všechny typy 
krabicových prosvětle-
ných výstrčí.
- Billboardy a  jiné vel-
koplošné reklamní zaříze-
ní jsou nepřípustné.
- Na  označení provo-
zovny polepem na  sklo 
na  vstupních dveřích 
nebo výkladech není vy-
žadováno stanovisko pa-
mátkové péče. Jedná-li 
se o  deskový formát ná-
pisu umístěného u vstup-
ních dveří, musí být for-

mát desky max. rozměru A3.
Návrhy všech reklamních zařízení je 
nutné předložit k  vydání závazného 
stanoviska ze strany památkové péče 
před jejich realizací. 
Případné umístění takových reklam-
ních zařízení, lze předem konzultovat 
u orgánu státní památkové péče, Měst-
ský úřad Jablunkov.
Nedodržením podmínek, hrozí, že 
bude vlastníku nemovitosti nařízeno 
odstranění reklamního zařízení a  ulo-
žení pokuty.

Orgán státní památkové péče,  
Městský úřad Jablunkov

Informace k reklamním zařízením v historickém centru města:

Zastupitelstvo města Jablunkova 
na svém 3. zasedání schválilo redakční 
radu městského zpravodaje Jabko.
Členy byli jmenováni: Pavlína Kanto-
rová, Jitka Jurzykowská, Renata Kulko-
vá, Luboš Čmiel, Petr Sagitarius, Marek 
Jachnicki a Václav Pospíšil. 
Úkolem redakční rady bude schvalovat 
tematický obsah periodika, grafickou 
úpravu periodika, navrhovat náměty 
příspěvků, doporučovat témata a okru-

hy příspěvků, projednávat návrhy čte-
nářů a  konkrétní opatření pro zvýšení 
kvality zpravodaje a  stanovit pravidla 
pro vydávání příspěvků. 
Na  4. zasedání zastupitelstva města 
11.6.2019 redakční rada předložila pra-
vidla pro vydávání zpravodaje (nalez-
nete je na  webových stránkách měs-
ta www.jablunkov.cz ), nebo jsou k na-
hlédnutí na  odboru školství a  kultury 
na radnici - kancelář č.11. 

Nápadů, jak jablunkovský zpravodaj 
Jabko oživit, je spousta. Možná jste již 
první změny zaznamenali a  budeme 
rádi, pokud se i čtenáři do tohoto pro-
cesu zapojí. 
Své náměty můžete posílat na e-mailo-
vou adresu: terezie.mullerova@jablun-
kov.cz

MěÚ Jablunkov, odbor školství  
a kultury, Mgr.T.Műllerová

Pravidla pro vydávání zpravodaje



Nemovité kulturní památky a drobné sakrální stavby 
v území obce s rozšířenou působností Jablunkov

V minulých vydáních našeho zpravodaje jsme vám předsta-
vili malou ukázku pasportu kulturních památek a  malých 
sakrálních staveb (tj. kapliček a  křížů), které se nacházejí 
na území našeho města. Pasport těchto staveb měl za úkol 
zmapovat významné stavby na našem území a zároveň vy-
tvořit evidenci základních údajů o těchto stavbách.
Všechny tyto informace jsou pro občany také zveřejněny 
na našich webových stránkách (www.jablunkov.cz) v sek-
ci Mapy, kde v modulu Pasport památek a Pasport malých 
sakrálních staveb je možné zobrazit umístění těchto sta-
veb na  podkladě katastrální mapy a  také základní infor-
mace o těch stavbách včetně fotodokumentace.

Zpravodaj města Jablunkova 3/2019
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4. Kříž u Městského úřadu
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 639

5. Kříž na Bělé
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 230/3

3. Kříž na Červené
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 2658

1. Farní kostel Božího Těla
Popis: Jednolodní architektura z  období prolínání 
pozdně renesančních a  raně barokních vlivů, vybu-
dovaná na pozdně gotickém jádru v roce 1620. Úpra-
vy v roce 1932. Výrazná dominanta města. 
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 178
Typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

2. Vila č.p. 474
Popis: Funkcionalistická vila postavená v  roce 1930 
podle projektu architekta Evžena Fuldy z Českého Tě-
šína. 
Katastrální území: Jablunkov 
Parcela: 346
Typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

5. Kříž na Pastušce
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 2096
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Od 1.7.2019 bude v našem městě spuš-
těn roční zkušební provoz chytrého 
systému evidence odpadů ECONIT, 
o  kterém jsme vás informovali v  květ-
novém měsíčníku Jabko. Město Jablun-
kov a  Technické služby využili dotací 
z  projektu „EFEKTIVNÍ TŘÍDĚNÍ ODPA-
DU V JABLUNKOVĚ“ a již zakoupily ná-
doby a software na online evidenci na-
šich odpadů společně s mobilními ter-
minály na  skenování kódů z  nádob. 
S  tímto vybavením bude moci naše 
město podniknout kroky k tomu, aby-
chom zvýšili množství vytříděného od-

padu a snížili objem komunálního od-
padu. Úplné spuštění je naplánováno 
na 1.7.2020. 
"Když budeme mít díky evidenci od-
padů na  jedné straně mnoho vytřídě-
ných složek a na druhé málo komunál-
ních odpadů, přinese nám to všem ne-
jen úsporu financí, ale i  větší možnost 
vytříděný odpad zpracovávat jako dal-
ší surovinu nebo jej energeticky vyu-
žít. Nebudeme muset odpad tak často 
a v takovém množství vyvážet na sklád-

ky a  platit drahé poplatky za  každou 
tunu odpadu. Když společně dosáhne-
me toho, že naši občané budou třídit 
odpad poctivě a efektivně, bude se nám 
všem žít o něco lépe. Naše město bude 
čistší, budeme mít dobrý pocit, že naše 
odpady nezatíží skládky a co je nejlep-
ší, naše poplatky nebudou narůstat, ale 
naopak, i přes zvyšování skládkovného 
můžou se i snížit. Ti občané, kteří nebu-
dou třídit, budou bohužel platit za od-
pad plnou částku stanovenou obecní 
vyhláškou. V  budoucnu totiž po  ukon-
čení ročního testovacího období, plánu-
jeme nastavit systém slev pro vzorně tří-
dící občany. Věřím, že naši občané nezů-
stanou k odpadům lhostejní a přidají se 
ve vlastním zájmu do tohoto systému."

Váš místostarosta Luboš Čmiel
FOTO: JRK Česká republika

VÍCE INFORMACÍ NA  
www.chytreodpady.cz

Spuštění evidence odpadů v našem městě začíná

PŘIPOMEŇME SI: CO JE ECONIT?
Jednoduchá chytrá evidence odpadů 
z  domácností, díky níž budou ty do-
mácnosti, které se rozhodnou pocti-
vě třídit odpady, odměněny úlevou 
na ročním poplatku za svoz komunál-
ního odpadu.

Občané budou svoje odpady třídit tak, 
jak jsou zvyklí dnes. Pouze u rodinných 
domků nahradí pytle 240 l nádoby, kte-
ré zdarma dostanou od MěÚ Jablunkov. 
Tyto nádoby budou opatřeny nálep-
kami s  QR kódy. Kódy budou obsaho-
vat informace o druhu tříděného odpa-
du, pořadové číslo a identifikaci domác-
nosti. Žluté nádoby na  plast se budou 
vyvážet v  intervalu co tři týdny a  to 
vždy v pondělí. Modré nádoby na pa-
pír se budou vyvážet v  intervalu co 6 
týdnů a  to vždy ve  středu. Na  sídliš-
tích se systém zatím nemění. Technické 

služby budou vše nadá-
le svážet jako dosud. Pro-
síme občany, aby popel-
nice na  komunální od-
pad, kterých je u  rodin-
ného domku více, ozna-
čili fixem nebo nálepkou 
s  příjmením. U  bytovek, 
které mají 110 litrové po-
pelnice, označte prosím 
číslo bytu. Toto značení 
potřebujeme pro správ-
né zařazení QR kódu.
Zkušební provoz bude probíhat rok. 

Postupně se zahustíme 
síť nádob na  sklo, zmi-
zí některá zvonová hníz-
da, rozmístíme nové kon-
tejnery na  plast, papír 
a sklo.
Pro informace a  dota-
zy kolem nádob, četnos-
ti svozů pište na  emaily:  
hanzlik@tsjablunkov.cz 
nebo ciencialova@tsjab-
lunkov.cz

Tomáš Hanzlík, vedoucí 
technických služeb

JAK TO BUDE FUNGOVAT V PRAXI? 

Jeszcze do  niedowna bywało tak, że 
średni szkoły wysyłały studentów na bry-
gady chmielowe. Jeździło sie do łokolicz-
nych dziedzin kole Żatca a my gimplorze 
też na takóm brygade pojechali. Było to 
pozwolóne ministerstwym szkolnictwa, 
my sie ze dwa tydnie uloli ze szkoły, cosi 
zarobili a bywała tam sranda.
Jechali my cugym, takimi drzewianny-
mi wagónami a na miyjscu my byli rano. 
Dali sie nóm dopołednia wyspać, potym  
łobiod i piyrszi roz nas zawiyźli na chmiel- 
nicym. Nafasowali my kosze i  do  ro-
boty. Syncy zciągali ty wysoki rośliny  
z drótów a my łobiyrały z nich ty zielóne 
chmielowe sziszeczki na piwo. Po chwi-
li prziszeł ku mie starszi tutejszi pracow-
nik, zaczón sie mie wypytować skiyl my 
sóm, kiela nas je i  tak my se pomówili. 

Potym żech szła łoddać wiertele a kam-
ratka sie mie pyto i ukazuje na niego: „Ty 
go znosz?“. „Ni“ łodpowiadóm. „No ale 
łun cie zno. Łun sie pytoł czyś je kantor-
ka a jo mu mówiła żeś je Hanka Kantor-
ka.“ Isto to Hanka nie słyszoł i zrozumioł 
to po swojimu a kamratka Hela też.
Na drugi dziyń zaś prziszeł tyn starszi pa-
noczek i pozwoł nas do sebie do dómu 
bo niedaleko bywoł. „Manželka bude 
také ráda a když to mate horší s mytím, 
udělám vám sprchu na zahradě.“ Były my 
rade i szło nas isto 5. Wziyny my se myd-
ła, rynczniki i  szły my do  pana Zdenka, 
bo tak się nóm przedstawił. Jego pani 
nas też pieknie prziwitała. Zogródka nie 
była wielko, sprcha była kónsek łod stud-
nie i  tak my się porządnie za  zakrytóm 
sprchóm wymyły. Pan Zdenek nóm po-

tym ukazowoł tryki z kartami, pani nóm 
uwarziła herbaty i  było fajnie. Dwa dni 
przed łodjazdym my szły pod sprche zaś. 
Rozłożiły my se rzeczi kole studnie i jed-
na za drugóm my się wyszluchały. Jedna 
kamratka se położiła mydło na  studnie. 
To wieko było uchylóne i przi tym tłoczy-
niu, aby my nie poszmatłały grządki, kie-
rosi posturziła do mydła. Plusk i już było 
mydełko we studni z  pitnóm wodóm.  
No straszne. Nie prziznały my się, cho- 
ciaż nas to fest mierziało. Uni nóm  
dobrze zrobili a my tak wywiydły.
Pan Zdenek na drugi dziyń na chmiel-
nicy nic nie spóminoł o  wodzie a  po-
tym my już łodjyżdżały z  nieczistym 
sumiynim, ale do  dzisio nie wiymy czi 
u pana Zdenka mieli wode z mydlanny-
mi bublinkami. I.T.

Ch m i e l o w o   b r y g a d a
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Nejlepší a nejaktivnější vycházející žáci 
obou jablunkovských základních škol, 
zdejší umělecké školy a také domu dětí 
a mládeže strávili v úterý 18. června pří-
jemné dopoledne v  sále radnice. Do-
stalo se jim totiž ocenění od  vedení 
města, což je akce, která se odehrává 

každoročně koncem června a  stala se 
v Jablunkově milou tradicí. Mladí muži 
v  oblecích a  půvabné slečny převzali 
pamětní listy a drobné dárky a poprvé 
možná na vlastní kůži pocítili, jak život 
rychle letí. Vždyť to není zase tak dáv-
no, co nastupovali do první třídy … No 

a  po  prázdninách do  ní budou nastu-
povat opět, ale tentokrát to bude škola 
střední. Nastává další etapa jejich živo-
ta a oni si s ní budou muset poradit. My 
jim k tomu přejeme hodně štěstí! 

MěÚ Jablunkov, odbor školství 
a kultury, Mgr.D.Kohutová

Radnice ocenila nejlepší vycházející žáky 

Třinecké kulturní centrum TRISIA, a.s. 
přichází s novým divadelním, koncert-
ním a  pohádkovým předplatným pro 
sezónu 2019/2020. Repertoár byl pečli-
vě vybrán s ohledem na milovníky kla-
sického divadla i  moderních her, po-
sluchače vážné i  experimentální hud-

by a pro děti jsou to malebné pohádky 
i známé písničky. Předplatitelé mají za-
ručeno stálé místo v hledišti a výrazné 
slevy oproti cenám vstupenek ve  vol-
ném prodeji. 
Kompletní nabídka předplatného 
a  další podrobné informace pro sezó-

nu 2019/2020 je ke stažení na stránkách 
www.trisia.cz 
 Bc. Adéla Majerová

e-mail: marketing@trisia.cz
mobil: 724 130 419

Zrodilo se divadelní, koncertní a pohádkové předplatné 
TRISIA 2019/2020

V minulém měsíci proběhla v Novém 
parku u příležitosti Dne Země, výsad-
ba deseti nových dubů letních. Tyto 
stromy symbolicky zasadily osob-
nosti města Jablunkova a  partner-
ských měst oceněné Jablunkovským 
jabkem, a to od roku 2011 až do roku 
2018. U  této události nechyběly čes-
ké a polské děti z jablunkovských zá-
kladních škol, které přítomným účast-
níkům zazpívaly krásné písničky, kte-
ré umocnily příjemnou atmosféru. 
Oceněným občanům tímto ještě jed-
nou děkujeme za práci a přínos, kte-
rým se zasloužili o  rozvoj města 

a o jeho povědomí v České republice 
ale i  v  zahraničí. Rovněž město Jab-
lunkov děkuje za  dotaci z  rozpočtu 
Moravskoslezského kraje, na realizaci 
projektu Ozeleňme spolu Jablunkov, 
která posloužila k nákupu a výsadbě 

stromů. Tyto nové stromy nyní vytvo-
řily, spolu s  dříve vysázenými duby, 
stromořadí dvanácti dubů lemující 
cestu v našem parku. 

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

Nový park u městského lesa nově krášlí duby letní
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Tak nám konečně začaly prázdniny! 
S prázdninami je spojena řada kultur-
ních akcí a jednou z nich je Jablunkov-
ský Jarmark, který se bude konat 14. 
7. 2019. V rámci Jarmarku se uskuteční 
tradiční akce Charity Jablunkov S KO-
LOBĚŽKOU PRO CHARITU. Jde o be-
nefiční závod, jehož výtěžek se použi-
je tak jako každým rokem na  nákup 
školních pomůcek pro děti ze soci-
álně slabších rodin. Takto každoroč-
ně pomáháme až 40 dětem, které by 
bez naší pomoci začínaly školní rok se 
stresem a obavami, že nejsou na začá-
tek školního roku připraveny. Jednot-
livé rodiny jsou vybírány ve spoluprá-
ci se základními školami, odborem so-
ciálních věcí a úřadem práce. 
Proč jsme začali pomáhat rodinám 

s  nákupem školních pomůcek? In-
spirovalo nás k tomu vyprávění jedné 
maminky (jméno holčičky bylo změ-
něno):
Anežka je milá a  sympatická slečna. 
Velmi se těšila do první třídy a nemoh-
la se dočkat, až skončí prázdniny. Tý-
den před začátkem školního roku za-
čala Anežka na  maminku tlačit, že je 
potřeba koupit aktovku, papuče a dal-

ší věci ze seznamu, který dostali u zá-
pisu do školy. Její maminka byla zou-
falá, jelikož neměla peníze. Byla samo-
živitelka se třemi dětmi. Neměla man-
žela ani rodiče, kteří by jí mohli pomo-
ci. Jak to dopadlo? Anežka šla do první 
třídy se starou aktovkou po svém brat-
rovi, se starým pouzdrem, sesbíranými 
pastelkami, které našla doma a  v  pa-
pučích, ze kterých jí už skoro lezl prst. 
Všechny děti ve třídě se chlubily nový-
mi věcmi, jen Anežka v koutě smutni-
la. Když si potom jeden kluk všiml, že 
Anežka má starou aktovku a  děravé 
papuče, začal se jí posmívat. Za  chví-
li se přidala celá třída. Od té doby má 
Anežka problém nejen ve  třídě, ale 
i ve své hlavě. Uvěřila, že je horší než 
ostatní děti.
Tento a další příběhy nás přesvědčily, 
že je potřeba pomoci právě těmto dě-
tem. Ony nemohou za to, že jejich ro-
diče z různých důvodů nemají peníze. 
Dopřejme jim hezký start do  nové-
ho školního roku. Charita Jablunkov 
nemá tolik dárců, aby byla schopná 
uhradit vše z  vlastních zdrojů. Proto 
každoročně hledáme sponzora, který 
by zdvojnásobil výtěžek této benefič-
ní akce. Letos získaný výtěžek zdvoj-
násobí NADACE DIVOKÉ HUSY. Přijď-
te i  vy podpořit dobou věc, přihlásit 
se do týmu a zazávodit si! Závod za-
číná ve 12:00. Podpořte akci svým fi-
nančním příspěvkem, ať máme co 
zdvojnásobovat. Děkujeme a  těšíme 
se na vás. 

Za Charitu Jablunkov  
Mgr. Marie Šubrtová,  

projektový pracovník.

S KOLOBĚŽKOU PRO CHARITU
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29. května se konaly již 5. krajské spor-
tovní hry seniorů Moravskoslezského 
kraje, tentokrát v Třinci. Na letošní hry 
bylo přihlášeno 410 startujících nad 
60 let z  26 obcí a  měst. Zúčastnili se 
rovněž Jablunkovští senioři. Do  bojů 
o  medaile se přihlásilo 11 členů na-
šeho klubu seniorů. Muži a  ženy byli 
rozděleni do kategorií 60-70 let a nad 
70. Soutěžilo se v  jedenácti disciplí-
nách (hod na koš, šipky, jízda s nalo-
ženým kolečkem na  čas aj.). V  silné 
konkurenci, jsme si vedli velmi dob-
ře. Soutěžící kluby sousedních obcí 
(Milíkov, Bystřice a  Nýdek) nám je-
nom záviděly. Atmosféra byla úžasná 
a  rivalita mezi družstvy veliká. Smí-
chu u  různých disciplín, jsme si uži-

li až až. Na  konci 
her organizátoři 
všem poděkovali 
za  účast a  zvlášť 
pak nejstar-
ší účastnici, naší 
člence p.  Daně 
Joklové (v  dneš-
ních dnech slaví 
půl kulatiny, pře-
jeme vše nejlep-
ší). Jablunkov si 
nakonec odnesl 
čtyři medaile.
1. místo Pavel Pilch - šipky
1. místo Jan Klus - tenis
2. místo Anna Pilchová – košíková
3. místo Emilie Bulavová – bolloball

Na  příštích hrách budeme ještě lep-
ší, protože budeme trénovat. Máme 
na to celý rok.
Za výbor klubu důchodců, Rud.Lipka

Senioři soutěžili 

Jako každoročně se senioři vydali do areálu Matice Slezské 
v Dolní Lomné smažit vaječinu. Pěšky, na kolech a ti méně 
pohybliví autobusem, nebo autem. Zájem o  tuto akci je 
rok od roku větší. Letos se nás sešlo rekordních 58. Členo-
vé výboru jeli dříve, aby vše uklidili a připravili, za což si 
zaslouží pochvalu. Vaječina všem velmi chutnala, počasí 
nám přálo a my jsme i díky dotace Města Jablunkova strá-
vili pěkné odpoledne. 

Za klub důchodců Rud. Lipka

Výšlap do Dolní Lomné a smažení vaječiny
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Informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
na  zasedání zastupitelstva Moravsko-
slezského kraje dne 13.6.2019 jsme 
schválili dotace na  zabezpečení akce-
schopnosti uvedených jednotek SDH 
obcí ve formě příspěvku pro SDH kate-
gorie JPO II, která zabezpečuje výjezd 
z místa své dislokace k zásahu nejpoz-
ději do 5 minut po vyhlášení poplachu. 
Město Jablunkov obdrží 50.000,- Kč, 
Obec Mosty u  Jablunkova 50.000,-Kč, 
Město Třinec 50.000,-Kč.
V  rámci dotačního programu na  pod-
poru sborů dobrovolných hasičů v roce 
2019 jsme jako krajští zastupitelé schvá-
lili dotace pro SDH Jablunkov na  Poří-
zení TP pro družstvo mladých hasičů 
ve výši 45.000,- Kč a na Memoriál Jana 
Lewinského – finále Beskydského že-
lezného hasiče 2019 ve výši 60.000,- Kč. 
Ze stejného dotačního programu SDH 
Mosty u Jablunkova obdrží na projekty 
Hasiči Mosty částku 80.000,- Kč, na sou-
těže v  požárním sportu a  Karpatské-
ho šerpu 80.000,- Kč a  na  Beskydské-
ho železného hasiče 80.000,- Kč. Hasi-
čům na  Hrčavě byla přiznána dotace 
ve výši 48.300,- Kč na Den s SDH Hrča-
va. Do Milíkova poputuje na projekt Po-
žární sport v Milíkově 80.000,- Kč.

Moravskoslezský kraj, za  účelem zvý-
šení bezpečnosti domácností seniorů 
před účinky požáru a  úniku nebezpeč-
ných plynů, nakoupil a  následně daro-
val obecně prospěšné společnosti Spo-
lečně, o.p.s., která v současné době pro-
vozuje seniorská kontaktní místa, tzv. 
Senior Pointy v Bruntále, Českém Těšíně, 
Frýdku-Místku, Jablunkově, Karviné, Kr-
nově, Kopřivnici, Ostravě a Vítkově. Pro-
střednictvím seniorských kontaktních 
míst jsou hlásiče darovány seniorům, ži-
jících v  Moravskoslezském kraji. Projekt 
běží od roku 2017, v roce 2019 Moravsko-
slezský kraj nakoupil 2000 ks hlásičů po-
žáru a 2000 ks detektorů oxidu uhelna-
tého v hodnotě 1.948.100,- Kč vč. DPH.
Krajští zastupitelé dále schválili na červ-
novém zasedání zastupitelstva MSK po-
skytnutí finančních prostředků ve  výši 
600.000,- Kč v oblasti sportu HC OCELÁ-
ŘI TŘINEC mládež na Mezinárodní hoke-
jový turnaj v Třinci 2019. Cílem projektu 
je pořádání turnaje PRESIDENT CUP HC 
OCELÁŘI TŘINEC 2019 pro hráče do 17 
let. Turnaje se účastní zahraniční druž-
stva jako Tampa Bay, CSKA Moskva, 
Malmö Redhawks, HS Riga. Průběh ce-
lého turnaje je živě vysílán a  streamo-
ván na internetu.  
Moravskoslezský kraj také podpoří 
v rámci Programu na podporu přípravy 

projektové dokumentace 2019 ve měs-
tě Jablunkově přípravu realizace stez-
ky pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jab-
lunkov částkou 500.000,- Kč a v obci Pí-
sečná přípravu výstavby chodníku a in-
ženýrských sítí II. Etapa částkou ve výši 
140.000,-Kč.
V  rámci dotačního programu Studie 
pro optimalizaci obecních systémů na-
kládání s  odpady pro rok 2019 budou 
podpořeny ve městě Jablunkově - stu-
die pro optimalizaci obecního systé-
mu nakládání s odpady pomocí dotace 
ve  výši 161.500,- Kč a  v  obci Bystřice – 
na studii pro optimalizaci obecního sys-
tému nakládání s odpady bude přiděle-
no taktéž 161.500,- Kč.
  Ing. Kateřina Chybidziurová
Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje
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 Rádi si s  dětmi hraje-
te, malujete, skládáte, 
no prostě milujete vyrá-
bění a  tvoření? Přijďte si 
s  dětmi v  sobotu 13. 7. 
2019 od 15 – 19 hod. užít 
„KOUZELNÝ JARMARK“. 
Odpoledne si děti uži-
jí nejen tvoření s  Mimo-
ni, ale také doprovodný 
program a  plno překva-
pení. Těšíme se na vás v sobotu v parku za DDM. 

 Zveme vás v neděli 14. 7. 2019 od 10 – 15 hod. na zábav-
né odpoledne „HRAJE SI CELÁ RODINA“, které v rám-
ci „Dnů města Jablunkova“ proběhne v parku za DDM. 
Přijďte si užít den plný sportovních disciplín pro všech-
ny, malé i velké. Čeká na vás spoustu známého, ale i no-
vého... mnoho sportovních stanovišť, doprovodný pro-
gram a známé tváře z DDM. Tak neváhejte, přijďte, rádi 
vás uvidíme a také vás odměníme. 

Bližší informace o všech akcích průběžně zveřejňuje-
me na internetových stránkách http://www.ddm.jab-
lunkov.cz/ a FB DDM https://www.facebook.com/jab-
lunkovddm/?fref=ts

Těší se na Vás zaměstnanci DDM

INFO O AKCÍCH DDM 
JABLUNKOV – červenec 2019

Koupání
Ve  většině měst a  obcí se první červ-
nový den otevřela koupaliště a i poča-
sí na  začátku měsíce vybízí k  návště-
vě vodních ploch. Aby si dospělí i děti 
dny u  vody užili a  to nejen v  obdo-
bí prázdnin, je důležité nezapomínat 
na  několik preventivních zásad a  ne-
podceňovat případná rizika, a to nejen 
ze zdravotního hlediska, ale také z po-
hledu odcizení cenností. Míst u  vod-
ních hladin totiž nevyužívají pouze 
lidé dychtící po osvěžení a zábavě, od-
počinku a  klidu. Jsou mezi námi také 
ti, kteří zneužívají důvěry a  neopatr-
nosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou 
zbytečně cenné věci. Jestliže je s  se-
bou máte, tak je nenechávejte na de-
kách, ručnících, ale využijte bezpeč-
nostních schránek, které jsou na mno-
hých koupalištích zřízeny. Můžete také 
případně požádat dobrého kamaráda, 
aby vám cennosti pohlídal. Děti by ne-
měly chodit na koupaliště bez vědomí 
a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte 
neznalost vodní plochy, nepřeceňujte 
své plavecké síly, to se totiž může stát 

osudným i  dospělému.  Pokud bude-
te využívat k  plavbám na  vodě různé 
čluny, vory a loďky, tak na nich plujte 
pouze s plovací vestou. 
Festivaly
S  příchodem léta začala také festiva-
lová sezóna. Po  celé České republice 
probíhají a budou probíhat různé kul-
turní a společenské akce, na kterých se 
zdržuje velké množství lidí. Každý, kdo 
se chystá podobnou akci navštívit, by 
měl mít na paměti, že i dobře stráve-
ný víkend či den na takovém festivalu, 
kulturní akci, dnech obcí a měst, může 
mít nepříjemnou dohru. 
Návštěvníci by měli myslet na  ochra-
nu svého majetku, hlídat si peně-
ženky, zavazadla. Není vhodné si své 
věci kdekoli odkládat a  nechávat je 
bez dozoru. Dávat pozor na peněžen-
ky, kabelky, které budou mít majite-
lé při festivalu či akci u sebe, je nutné 
i v době sledování hudebních vystou-
pení a pohybu v davu lidí.  Noste ka-
belky těsně u  těla s  rukou na  zapíná-
ní, nejlépe vpředu na břiše, pokud no-
síte batoh na zádech, mějte cenné věci 
v kapse při sobě. 

Při těchto akcích se také požívá alko-
hol a  i  zde mějte na  paměti, že řidi-
či nesmí usednout za  volant pod vli-
vem alkoholu nebo drog. V neposled-
ní řadě je nutné zdůraznit, že osoby 
mladší osmnácti let nesmí konzumo-
vat alkoholické nápoje. 
Připomenout si zaslouží také pravi-
dlo, abychom nenechávali viditelně 
odložené věci ve  vozidlech, kterými 
návštěvníci, ať již vodních ploch, kul-
turních, společenských akcí, festivalů, 
na  místo přijedou.  Pokud budou ná-
vštěvníci v  lokalitě festivalů stanovat, 
tak dodáváme, že není vhodné nechá-
vat si při opuštění stanu zde odložené 
cenné věci. Současně návštěvníkům 
festivalu radíme, aby se podrobně se-
známili s  návštěvním řádem, ve  kte-
rém je zakotveno, které předměty  ne-
smí mít u  sebe při vstupu do  areálu, 
kde se festival koná.  
Doufáme, že těchto několik základ-
ních rad přispěje k příjemnému, ničím 
nekomplikovanému prožití volných 
dnů, prázdnin a zasloužených dovole-
ných.

por. Bc. Pavla Jiroušková, policie ČR

Bezpečné koupání a návštěvy festivalů

Vážená paní ředitelko, milé paní učitelky z  MŠ Bezručova 
a Školní, rodiče!
Poněvadž jsem jedna z  vás, působím ve  školství velkou 
řadu let, a vím, jaká je to náročná, ale za to moc krásná prá-
ce s dětmi, ráda bych vám vyslovila aspoň takto „obrovskou 
poklonu a poděkování“ za všechny, kteří navštívili v sobotu  
18.května 2019 vaše radovánky.
Děkuji za úžasné prostředí, krásně připravené stánky se su-
per, velmi levným občerstvením, množstvím rozličných zá-
kusků/za legrační cenu/ skvělé domácí chuti, nápojů, atrak-
cí, velkou tombolu, ale především za nečekané „Kouzelné 
taneční vystoupení“ všech dětiček v přenádherných obleč-
cích a barvách. Jsem velmi ráda a šťastná, že mám ve vaší  
Mš svou tříletou vnučku Adélku a už teď se těším, na další, 
vámi pořádané společné akce s rodiči a dětmi, s hudbou či 
básničkami.
Prosím, sdělte moje poděkování paní učitelkám a  všem, 
kteří se podíleli na celé skvělé a zdařilé akci s krásným slu-
níčkovým počasím. Ještě jednou „velký dík!“

Mgr. Hana Legierská

Poděkování za radovánky  
MŠ Jablunkov

Dne 24.5.2019 jsem ztratil peněženku s doklady i nemalou 
finanční částkou. Moc děkuji poctivému nálezci panu Anto-
nu Mirgovi, který kompletní peněženku odevzdal na měst-
ské policii. Velice oceňuji jeho poctivé gesto, díky.

Leon Legierský

Poděkování
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Jablunkovská legendární rocková ka-
pela BIDON u  příležitosti oslav „Dnů 
města Jablunkova“ na  Jablunkovském 
jarmarku ve  dnech 13. a  14.7.2019 po-
křtí svou novou vinylovou desku „Jubi-
leum“ a nové CD „Jubileum“ .
Hlavním sponzorem a mediálním part-
nerem je město Jablunkov. Velké podě-
kování patří městu Jablunkovu a  Bog-
danu Hajdukovi. Bez jejich podpory 
by se vydání jubilejního CD a vinylové 
desky neuskutečnilo.
Na  počest jubilejního výročí 50 let 
existence vychází „Bidonům“ prémi-
ová vinylová deska v  omezeném ná-
kladu s  výstižným názvem „Jubile-
um“. Na desce se nachází celkem 7 no-
vých autorizovaných skladeb kapely Bi-
don s českými texty, včetně hostů Pet-
ra Borkovce a dalších. Deska je vsazena 
do prestižního dvojobalu s motivy Jab-
lunkova a přiloženým bookletem. Slou-
ží jako dárkový a propagační materiál.
Kapela si taky nadělila i  nové CD „Ju-
bileum“, jehož kapacita je plně využi-
ta k  77 minutám poslechu. Kromě 17 
skladeb CD obsahuje i bonus ve formě 
hudebních pozdravů zpěváků z  Jab-

lunkovska a  regionálních kapel. (Dani-
el Drong, Zbygniew Bocek, Anežka Ste-
cová, Jan Šotkovský, Lubomír Čmiel, Vi-
tass Niedoba, Petr Borkovec, Izabela 
Drong, Krystyna Čmielová)
Na tvorbě a nahrávání skladeb se podí-
leli protagonisté kapely BIDON:
-  Stanislav Kantor  

– zpěv (34 let v Bidonech)
-  Oldřich Volný – kytary (41 let v Bidonech)
-  Přemysl Lanc – bicí (32 let v Bidonech)
-  Milan Kluz – zpěv (23 let v Bidonech)
-  Richard Szotkowski  

– basa (28 let v Bidonech)
-  Ivan Michálek  

– klávesy, zpěv (15 let v Bidonech)
Nahrávali jsme v jablunkovském studiu 
OV AUDIO a  hudební korektura byla 
provedena v  jablunkovském RECOR-
DING STUDIO G.M.
Nejdéle hrající člen kapely, kytarista 
a frontman Oldřich Volný vzpomíná: 
„V roce 2020 to tedy bude 50 let, co ka-
pela existuje. Dal jsem si tu práci a zjiš-
ťoval jsem, kolik ještě činných rocko-
vých kapel na české hudební scéně se 
může „pochlubit“ tak vysokým číslem. 
S  kolegou Zdeňkem Svobodou jsme 
napočítali celkem 4 hrající kapely. Be-
nefit (Praha) 50 let, Progres 2 (Brno) 50 
let, Olympic 57 let, Orient 56 let. Pro za-
jímavost některé známé kapely: Abra-
xas 44 let, Arakain 38 let, Citron 44 let, 
Mišík ETC 46 let, Katapult 45 let, atd.
Jubilejní výročí 50 let činnosti kapely je 
tedy pro nás velmi významné a v Jab-
lunkově i  regionu myslím ojedinělé. 
V součinnosti s městem bychom chtěli 
letos na Jarmarku pokřtít naše nové CD 
a  vinyl a  poděkovat tak za  spolupráci, 
které si velmi ceníme. CD a vinyl jsme 
nahráli tak, aby vyšly k jubilejnímu vý-

ročí kapely. I když do roku 2020 zbývá 
několik měsíců, chtěli bychom využít 
této příležitosti a na náměstí Jablunko-
va společně s hosty a regionálními ka-
pelami také oslavit jubilejních 50 let."
Kapelu Bidon založili v roce 1970 Miloš 
Smyček, Josef Drahoš a Petr Gajdušek. 
Sestava vydržela do  roku 1976. Za  50 
let činnosti se v kapele vystřídalo mno-
ho skvělých muzikantů a kapela prošla 
různými vývojovými etapami. Nahrála 
7 CD, 14 DVD a 1 vynilovou desku. Ode-
hrála stovky koncertů a zažila nespočet 
událostí. Bezesporu se kapela spolupo-
dílela na  utváření společenské, kultur-
ní a hudební historie Jablunkova a regi-
onu. Rád bych se s vámi podělil o tyto 
zážitky, ale to by vydalo na tlustou kni-
hu. Spoustu informací a  videí včetně 
historie a  rozhovorů nejen muzikantů 
je možno nalézt na webu kapely www.
bidon.cz 
Chtěl bych touto cestou ještě jednou 
poděkovat za  spolupráci a  vstřícnost 
města Jablunkova, partnerům za spon-
zoring a fanouškům za jejich dlouhole-
tou náklonnost a přízeň.

Oldřich Volný

Neuvěřitelných 50 let Bidonu!

Dne 16. a 30. května se na naší škole konaly dopoledne s ro-
dilými mluvčími. Hlavním tématem byly prázdniny – HOLI-
DAY. Program byl rozdělen do tří vyučovacích hodin. V prv-
ní části jsme se účastnili společné prezentace. Další dvě vy-
učovací hodiny jsme byli rozděleni do skupin a následovala 
diskuse. Přes počáteční ostych se všichni do programu za-
pojili a mohli si prakticky vyzkoušet „svou“ angličtinu. Jed-
nu hodinu jsme strávili s paní Patricií a druhou s panem An-
thonym. Oba byli pozitivně naladěni a chápaví. Dobře jsme 
si s nimi popovídali a určitě tuto zkušenost doporučujeme 
i ostatním.

Viktorie Durčáková, Eliška Kutrová,  
Markéta Šotkovská, žákyně ZŠ Jablunkov

Tato akce byla podpořena Grantem  
města Jablunkov. Děkujeme.

Základní škola Jablunkov přivítala rodilé mluvčí z Velké Británie
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Šipkařský klub Aligators Návsí pořádal dobročinný veřej-
ný turnaj v  šipkách, jehož veškerý výtěžek byl věnován 
nevidomé holčičce Sáře. S myšlenkou na uspořádání dob-
ročinného turnaje v  šipkách přišel předseda klubu Pavel 
Szkandera. „Dlouho jsem přemýšlel o  kombinaci zábavy 
pro všechny milovníky šipek, a  zároveň akci, která může 
podpořit někoho, kdo to potřebuje“, uvedl Pavel Szkan-
dera, předseda klubu a  hrající kapitán Aligators A  Návsí. 
A  tak 1. června 2019 od  9.30 probíhal turnaj dvojic, kde 
se o  vítězství utkalo 21 párů, a  do  odpoledního turnaje 
se přihlásilo 58 jednotlivců z řad neregistrovaných 
hráčů, dále hráčů první, druhé a  třetí ligy. 
„Díky podpoře sponzorů, kteří nám po-
skytli věcné dary, jsme mohli ocenit ne-
jen první čtyři místa v každé kategorii, 
ale také vyhodnotit nejlépe umístě-
nou ženu turnaje, nejlépe umístěného 
amatéra turnaje, nejvyšší zavření tur-
naje, atd.“, uvedl předseda klubu. Mezi 
jednotlivci vyhrál člen domácího druž-
stva Aligators A Návsí, Adam Gawlas, dru-
hý se umístil Josef Mesiarik (Dragons Jablun-
kov), a třetí domácí Tomáš Boruta (Aligators A Ná-
vsí). První místo v turnaji dvojic vyhrál rovněž domácí tým 
ve  složení Pavel Rychlík a  Adam Gawlas (Aligators A  Ná-
vsí), druzí skončili Josef Mesiarik a Tomáš Dobřanský (Dra-
gons Jablunkov), a  třetí místo obsadili Martin Stadtherr 
a Miroslav Gosť (Majáček Karviná). 

Hráče přišla povzbudit i 7 letá Sára, které byla 
diagnostikována vrozená vada zrakového 
nervu a  nenávratně poškozená sítnice obou 
očí, tzn. vrozená úplná slepota. Sárinka cho-

dí do  první třídy základní školy v  Košařiskách, 
a společně s asistentkou pedagoga zvládá výuku 

bez problému. Sára miluje hudbu, a  proto také na-
vštěvuje hodiny klavíru a zpěvu. Rodiče by rádi její vzdě-
lávání ve škole a na  hodinách klavíru co nejlépe zjedno-
dušili speciálními pomůckami pro nevidomé, které jsou 
v mnoha případech extrémně drahé. 
Šek v hodnotě 60.000 Kč a dárečky předali zástupci Aliga-
tors A  Návsí a  Aligators B Návsí  Sárince dne 11. června 
2019.  Peníze budou použity především na pořízení počí-
tače se speciálním softwarem. 
„Jsme moc rádi, že výtěžek z turnaje dosáhl takové částky. 
Chceme poděkovat všem, kdo se na tom podíleli.  Vlna so-
lidarity, laskavosti a dobroty lidí, s kterou jsme se díky tur-
naji setkali, nás velmi mile překvapila“, řekl Pavel Szkan-
dera. 
Hráčům šipek klubu Aligators Návsí začala sezónní pře-
stávka, která je především přípravou na  nadcházející se-
zónu 2019/2020 která začíná v září, a to na 2. ligu pro tým 
Aligators A, a  na  3. ligu pro tým Aligators B. Zázemí pro 
pravidelné tréninky, které probíhají ve středy v 17:00, a zá-
pasy, kterou mohou probíhat v pátky a neděle, mají Aligá-
toři v Restauraci U Mrózka. 
Podpora pro hráče je velmi důležitá, a  proto jsou 
všichni vítání na trénincích, ligových zápasech, turna-
jích i dalších aktivitách klubu Aligators Návsí. Informa-
ce o aktivitách můžete nalézt na odkaze: 
https://www.facebook.com/Aligators-654452948089989/

Dobročinný šipkový turnaj pro Sáru byl velmi úspěšný
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V pondělí 13. května si děti z Mateř-
ské školy Bezručova Jablunkov, vy-
zkoušely být „malými řemeslníky“. 
Naše školka se zapojila do  projek-
tu „Malý řemeslník“, který pořá-
dá Svět techniky v  Ostravě-Vítko-
vicích. Kurzu se zúčastnily nejstar-
ší děti ze tříd „Myšky“ a  „Motýlci“. 
Dětí se ujali dva sympatičtí lektoři, 
kteří jim předávali teoretické zna-
losti, ale také hlavně praktické do-
vednosti v  daném kontextu. Po-
stupně lektoři naše děti seznamovali se 
základními řemeslnými činnostmi, pra-
covním materiálem a  nářadím, s  nímž 
si později vyzkoušely i pracovat. Lekto-
ři dětem umožnili osahat si různé veli-
kosti šroubováků, kleští, kladiv a speci-
álních nůžek, se kterými se potom spo-
lečně pokusili odstřihnout kus plechu 

a drátu. Jakmile se nadšené děti sezná-
mily s pracovními nástroji a jejich pou-
žitím, převlékly se do pracovního odě-
vu a začaly tvořit dřevěné lodičky. Po-
stupně dle pokynů lektora braly z kra-
biček pomůcky. A pak to přišlo – zača-
ly se rodit jejich první dřevěné výrob-
ky. Děti řezaly, šroubovaly, šmirglova-

ly, zatloukaly hřebíky, vrtaly a hlav-
ně se snažily dodržovat bezpečnost 
na  pracovišti. Jejich nadšení bylo 
opravdu tak obrovské, že zhruba 
za  hodinu bylo dílo hotové a  pra-
covní stůl již zdobilo šest vlastno-
ručně vyrobených dřevěných lo-
diček, které si pak děti mohly od-
nést domů. Nakonec lektoři organi-
zovaně zapojili děti do úklidu pro-
storu a  uložení pracovního odě-
vu na  své místo. Projekt nás velice 

zaujal a plně věříme, že se naše školka 
bude účastnit takovýchto přínosných 
kurzů i nadále. 
Tento projekt byl financován z projek-
tu Místní akční plán pro ORP Jablunkov 
II, děkujeme!

MŠ Jablunkov, Anna Švecová  
a Marie Tobolová

Malí řemeslníci z Mateřské školy Bezručova Jablunkov

Dne 1. 6. 2019 proběhl náš oblíbený 
jarní výlet školní družiny – „Sobotní 
expedice za  vlky“. Počasí nám přálo, 
děti byly velmi spokojené, skvělá nála-
da. Cestou na Polanku jsme hráli lesní 
hry, četli pohádky a bajky o vlcích. Há-
dali jsme hádanky, vyprávěli vtipy, zpí-

vali i  tančili. Naším úkolem bylo najít 
poklad a vyluštit vzkaz od vlků. Z lesa 
se ozývaly prapodivné hlasy, zvuky, 
ozvěny. Že by vlci?!  Za  odměnu nás 
čekal výborný oběd a  domácí muffi-
ny v restauraci Ameryka. Děti byly roz-
děleny do skupin a řešily různé úkoly, 
kvízy, doplňovačky, čímž se hodně do-
zvěděly o vlcích. Nechybělo ani řádě-
ní v herně pro děti. Cestou na náměs-
tí jsme zpívali a těšili se na Mladé Hasi-
če a také na lezeckou stěnu, která nás 
hodně bavila. Bez zmrzliny by nebyl 
návrat domů ten pravý.
Všem zúčastněným dětem, rodičům, 
přátelům školy a vychovatelkám děkuji 
za skvělou akci ŠD, organizaci a pomoc.

Za školní družinu vedoucí 
vychovatelka Mgr. Eva Gawlasová

Družinová sobotní expedice

V letošním školním roce byli naši žáci 
mimořádně úspěšní v  matematicko-
fyzikálních soutěžích. Nejlépe se ved-
lo Dominiku Turoňovi, který byl úspěš-
ným řešitelem okresního kola mate-
matické olympiády a  jedním z  mála 
úspěšných řešitelů kola krajského. Vý-
borně se mu podařilo řešit i  okres-
ní kolo olympiády z  fyziky. Vynikají-
cí výsledek měl i  Erich Sitek v  okres-
ním kole fyzikální olympiády. David 
Klus a  Antonín Mitrenga zase zazářili 
v okresním kole matematické olympi-
ády. Všichni tito žáci byli za své úspě-
chy pozváni na „Talent regionu“, který 
každoročně pořádají Třinecké železár-

ny a  Moravia steel. Hoši si užili celou 
ceremonii, bohatý raut a  snad si užijí 
i hodnotné ceny, které obdrželi.
Za  reprezentaci školy našim žákům 
děkujeme a přejeme ještě mnoho dal-
ších úspěchů. GRATULUJEME!
ZŠ Jablunkov, Mgr. Veronika Peráčková

Talent regionu 2019

V  letošním školním roce se chys-
tali žáci speciálních tříd ze ZŠ Jab-
lunkov na  výlet do  ostravské ZOO.  
A  právě toto téma jsme vybrali pro 
letošní akci „Malování na chodníku“, 
kde se setkaly děti z logopedické tří-
dy a dvou tříd speciálních a učily se 
vzájemnému porozumění a  respek-
tu. Během zábavného kreslení si děti 
mezi sebou povídaly a nacházely in-
spiraci u  nových kamarádů. Porota 
měla velmi těžkou práci při rozhodo-
vání, které zvířátko ze ZOO je to nej-
zajímavější, jelikož všechny kresby 
byly moc zdařilé. Vítězové všech tříd 
byli nakonec vybráni a  domů si od-
nesli hezké ceny, které byly financo-
vány z grantu města Jablunkov. Díky 
této podpoře jsme mohli ocenit kaž-
dého kreslíře, který se této soutěže 
zúčastnil. Moc děkujeme!!!

Mgr. Pavlína Szkanderová

Malování 
na chodníku
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První červnový víkend roku 2019 byl, a  ještě určitě dlouho 
bude, pro florbalový klub FbC Coyotes Jablunkov jedním z ne-
zapomenutelných okamžiků v celé historii klubu. Právě tehdy 
se totiž konal známý florbalový turnaj Ostrava Cup 2019, které-
ho se zúčastnily čtyři naše týmy. Od nejmladší přípravky a elé-
vů po mladší žáky a také dorost. 
Příprava a plánování účasti na  takový florbalový turnaj není 
nic jednoduchého. Jde o časově náročnou práci, kde se musí 
počítat s každou eventualitou a trenéři jednotlivých družstev 
mají plné ruce práce. Tentokrát tato práce přinesla i své ovoce. 
Nejmladší kategorie – přípravka – pod vedením hlavního tre-
néra Petra Hecla se takříkajíc „hecla“  a  vybojovala první 
místo. S koučováním Petrovi pomáhal Tomáš Babáček, jehož 
syn Jonáš vyhrál kanadské bodování ve své kategorii na celé 
čáře. Prostě a  jednoduše, naše děti z  Jablunkova a  blízkého 
okolí jsou NEJLEPŠÍ. Naši nejmladší florbalisté zvítězili nad ta-
kovými rivaly, jako jsou TROOPERS Black, FBŠ Hattrick Brno, 
FbK Horní Suchá, FBC Mohelnice, TROOPERS White a v nepo-
slední řadě nad ambiciózním družstvem 1. SC TEMPISH Vítko-
vice. Jsme přesvědčeni, že kdyby bylo v našem klubu více tre-
nérů typu Petra Hecla, naši svěřenci by si takováto ocenění od-
nášeli častěji. Petr se totiž nebojí ke klukům přistupovat s ot-
covským nadhledem a ukázat jim i přiměřenou kritiku, kterou 
dnešní děti ne vždy umí přijmout. Jako posilu si vytipoval pár 
hráčů z florbalového klubu Ossiko Třinec, kteří bojovali spo-
lečně s našimi kluky jako jeden muž. Jmenovitě to jsou Štěpán  
Szotkowski, Michal Banot a Marian Kuczera. Ve finálovém boji 
zvládli porazit tým 1. FBC Karviná. Každopádně šťastné tváře 
dětí a jejich radost byla pro všechny tou největší výhrou a od-
měnou.
Soupiska přípravky: J.Babáček, P.Byrtus, V.Mruzek, Š.Sikora, A.
Suszka, Š.Szotkowski, M.Kuczera, M.Banot, D.Bažant, Š.Kurek, 
J.Szmek.

Dalším krásným úspěchem na  Ostrava Cupu 2019 bylo dru-
hé místo týmu elévů. Tyto děti trénují pod vedením mla-
dých trenérů Jakuba Legierského a Josefa Krnáče. I oni bojo-
vali na tomto turnaji zuby nehty a museli soupeřit s protivní-
ky typu FBC Uničov, PUKS TRZEBINIA, TROOPERS White, FbK 
Horní Suchá, FBC Přerov, 1. SC TEMPISH Vítkovice, Bulldogs 
Brno, FBŠ Hattrick Brno. Když jsme průběžně dostávali zprá-
vy o tom, jak si naše družstva vedou, byli jsme až u vytržení, 
když jsme zjistili, že jak přípravka, tak elévové budou bojovat 
o první místo. Týmu elévů však chybělo to pověstné štěstíčko 
a ve finálovém souboji podlehli týmu Bulldogs Brno. I přesto 
je to perfektní výsledek a jsme na naše svěřence patřičně hrdí. 
Soupiska elévů: D.Ptáček, F.Morcinek, M.Sikora, S.Gargoš, F.C-

zudek, D.Byrtus, M.Šilon, J.Rusz, J.Blahuta, M.Madzia, J.Rusz, 
J.Babáček, J.Kopačka, T.Polok
Jak jsme již zmínili výše, Ostrava Cupu 2019 se zúčastnila čty-
ři naše družstva. Dalšími účastníky byli mladší žáci a dorost. 
Mladší žáci bojovali opět pod vedením Jakuba Legierského 
a Josefa Krnáče. Bohužel, do bojů o vyšší pozice se nedosta-
li. Byli vyřazeni v šestnácti finále.
Soupiska mladších žáků: D.Heczko, D.Ptáček, N.Ptáčko-
vá, P.Rusz, M.Čmiel, M.Sikora, D.Byrtus, T.Byrtus, M.Fojcik, 
F.Heczko, S.Petrov, M.Heczko, F.Morcinek, Š.Spratek, D.Život-
ský, J.Blahuta, J.Kopačka, T.Polok, M.Šilon

Tým dorostu vedli naši dva „noví“ trenéři Jana Kawuloková 
a Martin Turoň. I oni však do bojů o medaile nezasáhli, byli vy-
řazeni také v šestnácti finále. Může se zdát, že výprava na tur-
naj byla zbytečná, když se naši mladí neumístili, ale to je vel-
ký omyl. Účast na  takových soutěžích má smysl vždy. Děti 
i mládež se naučí čelit stresu a tlaku na jejich psychiku, pozna-

Florbalisté z Jablunkova slavili velký úspěch
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jí nové lidi a kamarády a také sbírají florbalové zkušenosti, kte-
ré mohou zdokonalovat a třeba hned příští sezónu využít v zá-
pasech, jak už ligových, tak třeba i těch turnajových. 
Soupiska dorostu: A.Sikora, J.P.Szotkowski, M.Bártek, V.Bolek, 
M.Byrtus, A.Doleček, J.Gorgosz, J.Groš, O.Kelnar, T.Kowalczyk, 
J.Pawlas, P.Sikora, V.Turoň
Pokud jste článek dočetli až sem, tak vám děkujeme za pozor-
nost a na závěr už zmíníme jen takovou perličku.
Říkají vám něco jména Vojtěch a Matěj Heclovi? Ne? Tak to by 
měla. Když už je neznáte osobně, tak by vás mohlo zaujmout 
stejné příjmení s  naším trenérem přípravky Petrem Heclem. 
Ano, je to tak, jsou to jeho synové. Ale také odchovanci našeho 
florbalového klubu FbC Coyotes Jablunkov, kteří jsou schop-
ni, i přes svůj mladý věk, poskládat družstvo z kamarádů a hrá-
čů florbalu, zorganizovat si účast na florbalovém turnaji a vy-
razit si zasoutěžit. Letos bojovali s týmem, kterému dali název 
IBK Future. A jak si vedli? Víc než výborně. Umístili se na třetím 
místě po souboji s týmem Paskov Saurians. Future je budouc-
nost a pro tyto kluky se vyvíjí opravdu slibně, aspoň co se flor-
balu týče. 

Doufáme, že takovéto úspěchy budeme sbírat i nadále a jmé-
no FbC Coyotes Jablunkov bude vzbuzovat respekt u našich 
soupeřů a rivalů, ale také, že se budeme moci prezentovat jako 
klub, který svou činností a výsledky bude dělat městu Jablun-
kov dobré jméno. Děkujeme všem našim příznivcům, sponzo-
rům a městu Jablunkov za jejich podporu.

Sikora Jaroslav – FbC Coyotes Jablunkov 

Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, 
ČZ, aj. Tel.: 728 222 938

KOUPÍM Simson
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PROGRAM  
KINA MÍR  

JABLUNKOV 
červenec - srpen 2019

ČERVENEC
Pátek 5. července - NEHRAJEME
Pátek 12. července ve 21:00 hod.
ČR – komedie

Ženy v běhu 
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně roz-
hodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! 
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žád-
ný problém. Žádná z dcer sice dosud neuběhla ani metr, ale 
do startu přece zbývají tři měsíce. Komedie o ženách, které 
se nebojí vyběhnout štěstí naproti.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 93 min.

Pátek 19. července ve 21:00 hod.
ČR – dokumentární, road movie

Trabantem tam a zase zpátky 
Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzaví-
rá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu. 
V týmu tentokrát není žádná žena a putování smečky mužů 
v čele s cestovatelem Danem Přibáněm nabírá často divo-
ké obrátky. Přestože jde mnohokrát do tuhého, mezinárodní 
posádka bojuje se všemi nástrahami s černým humorem, se-
beironií a občas na hraně politické korektnosti.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 114 min.

Pátek 26. července ve 20:30 hod.
USA – akční, dobrodružný, animovaný

Spider-Man: Paralelní světy 
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump 
Street spojili svůj um a talent, aby divákům představili do-
sud nepoznaný svět Spider-Mana v přelomovém a unikát-
ním vizuálním stylu. Film představí dospívajícího chlapce 
z Brooklynu Milese a nekonečné možnosti Paralelních světů, 
kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 117 min.

SRPEN
Pátek 2. srpna – NEHRAJEME 
(Gorolski święto)
Pátek 9. srpna ve 20:30 hod.
ČR – komedie, drama

Teroristka 
Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, kte-
rá celý život učila žáky, že základem všeho je slušnost a ná-
silí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléha-
jí. „Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. 
„Právě. Ale teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví mu 
paní, než odjistí zbraň.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 95 min.

Pátek 16. srpna ve 20:30 hod. 
USA – dokumentární

Free Solo 
Alex Honnold si v životě neklade malé cíle. Špičkový ame-
rický sportovec udivuje svět odvážnými balancováním 
na hraně života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy 
sám a bez jakéhokoli jištění. Oscarem ověnčený příběh plný 
vášně a disciplíny si vás rozhodně získá, ať už se o horole-
zectví zajímáte, nebo ne.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 107 min.

Pátek 23. srpna ve 20:30 hod.
ČR – romantická komedie

LOVEní 
Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto své-
ho „ano“, ale ženich od oltáře uteče. Naštěstí má zdrcená 
Eliška skvělou kamarádku s jasným plánem, co je potřeba 
dělat. Vrhá se proto do randění naslepo a mezi řadou kata-
strofických schůzek zkusí najít novou lásku.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 106 min.

Pátek 30. srpna ve 20:00 hod.
IS – animovaný, dobrodružný, rodinný

Jak vycvičit draka 3 
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračo-
vání úspěšné dobrodružné animované série Jak vycvičit dra-
ka. Společně budou hledat Skrytý svět, jedinou naději na zá-
chranu lidskodračího společenství.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 104 min.



Jablunkovské centrum kultury a informací

19

do 31. 8. 2019  
Příroda očima Valtera Kantora – výstava fotografií, 
samorostů a řezeb 
Jablunkov, JACKi, Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací
5. – 6. 7. 2019  
Festival Na Pomezí 
Dolní Lomná, areál Matice Slezské 
Pořadatel: Matice Slezská 
8. 7. 2019 14.00 hod. 
Procházka starým Jablunkovem s průvodcem – 
s kronikářkou L.Ježowiczovou 
Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury a informací, 
Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací
10. 7. 2019 9.00 – 12.00 
Prázdninové středy – Knihovna v parku – Cesty 
za pohádkou 
Jablunkov, park A. Szpyrce, za radnicí 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací – knihovna
13. – 14. 7. 2019  
Jablunkovský jarmark s hudbou v obrazech 
Jablunkov, Mariánské náměstí 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací, Město 
Jablunkov
17. 7. 2019 9.00 – 12.00  
Prázdninové středy – Knihovna v parku – Plackománie – 
vyrábíme placky 
Jablunkov, park A. Szpyrce, za radnicí 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací – knihovna
20. 7. 2019  
Slavnosti na hřišti 
Milíkov, hřiště 
Pořadatel: Obec Milíkov

20. 7. 2019  
Šance 1526 – 1606 
Mosty u Jablunkova, opevnění Šance 
Pořadatel: Spolek Šance pro Šanci

22. 7. 2019 ve 14.00 hod. 
Jablunkov očima malého průzkumníka 
Jablunkov – start u Jablunkovského centra kultury 
a informací 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

24. 7. 2019 9.00 – 12.00 
Prázdninové středy – Knihovna v parku – Puzzle Day – 
Skládáme puzzle 
Jablunkov, park A. Szpyrce, za radnicí 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací – knihovna

27. – 28. 7. 2019  
Dřevařská soutěž na Grůni 
Mosty u Jablunkova, hotel Grůň 
Pořadatel: Hotel Grůň

28. 7. 2019 10.00 hod. 
Běh na Kozubovou 
Dolní Lomná, start u pekárny 
Pořadatel: TJ Dolní Lomná

29. 7. 2019 14.00 hod. 
Procházka starým Jablunkovem s průvodcem 
Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury a informací, 
Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací

31. 7. 2019 9.00 – 12.00 
Prázdninové středy – Filmohrátky 
Jablunkov, Jablunkovské centrum kultury a informací, 
Mariánské nám. 1 
Pořadatel: Jablunkovské centrum kultury a informací – knihovna

Přehled akcí na Jablunkovsku – červenec 2019

Jablunkovské centrum kultury a  in-
formací získalo v  roce 2019 dotaci 
z  rozpočtu Moravskoslezského kra-
je v  rámci programu: „Program pod-
pory aktivit v oblasti kultury v Morav-
skoslezském kraji na  rok 2019“, kód 
programu: PPA 2019. Výše dotace činí 
180 000,- Kč. 
V  rámci této dotace proběhne „Jab-
lunkovský jarmark s  hudbou v  obra-
zech“, který se uskuteční v  termínu 
13. – 14. 7. 2019 na  Mariánském ná-
městí v Jablunkově. Jablunkovský jar-
mark je akce s mezinárodním zastou-
pením v  inovativním duchu. Dvou-
denní bohatý a  různorodý program 
je zaměřený na  integraci dospělých 
a dětí, Čechů, Poláků, Slováků, spolků 
a sportovních klubů. 
Cílem této akce je nehledat rozdíly, 
ale naopak to, co lidi spojuje a náš re-

gion se k tomu nabízí. 
Pro velký zájem koncertů vážné hud-
by, které se konají v  Jablunkově již 
třetím rokem, vkomponujeme popr-
vé prvek vážné hudby na tradiční akci 
jakou je Jablunkovský jarmark a pro-
pojíme tak tradice, řemeslo, folklór 
s  vážnou hudbou. Projekt „Hudba 
v obrazech“ je autorský koncept, kte-
rý propojuje umělecké obory s  pře-
sahem do  veřejného prostoru. Vý-
razným prvkem této akce je rovněž 
osvěta veřejnosti, prezentace špič-
kového výtvarného umění, inovátor-
skou formou zviditelní partnerská 

festivalová města a  podpoří kulturní 
turismus v MSK. 
Kromě pestrého kulturního progra-
mu se můžete těšit na ukázky řemes-
la, výstavu obrazů Ewy Matykiewicz 
Ćmok, výtvarné workshopy nebo 
výstavu Fotoklubu Jablunkov. Děti 
si užijí spousty zábavy a  legrace ne-
jen na  Mariánském náměstí, ale také 
v  parku A. Szpyrce, kde budou pro-
bíhat různé soutěže, disciplíny, kouz-
la a jiná dobrodružství, která pro vás 
připraví DDM Jablunkov. 
Cílem projektu i  akce je obohace-
ní kulturního života ve  městě, regio-
nu i  celého MSK, formou inovativní-
ho a kreativního pojetí akce s dlouho-
letou tradicí a  mezinárodním význa-
mem. 

Jablunkovské centrum kultury 
a informací 

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro JACKi




