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MAP má svého maskota  
- Karla Mapíka 

Více se dočtete na str. 9
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Milí Jablunkované,
chladné a deštivé dny, které nám při-
nesli tři zmrzlí muži, už naštěstí pomi-
nuly, sluníčko se na  nás zase začalo 
usmívat a my se opět setkáváme pro-
střednictvím stránek našeho Jabka. 
První moje dnešní zpráva je veskrze 
pozitivní – město Jablunkov obdrže-
lo Cenu hejtmana za  společenskou 
odpovědnost. V  kategorii obcí s  roz-
šířenou působností získalo 3. místo. 
Za  toto ocenění patří dík především 
zaměstnancům úřadu, kteří dělají pro 
občany více, než co jim ukládá legis-
lativa. Právě to totiž bylo hlavním dů-
vodem k udělení ceny z pohledu hod-
notící komise.
Dům dětí a  mládeže už dostává fi-
nální podobu. I na tom se podílí lidé 
z  řad pracovníků našeho úřadu a  já 
chci poděkovat zejména Monice Mo-
tykové za to, že perfektně zvládla veš-
kerou administrativu kolem projektu 
a Jiřímu Labajovi za stavební dohled. 
A  do  třetice úvodních díků si dovo-
lím ještě vyjádřit poděkování všem, 
kdo se podíleli na  obnově kříže na-
proti sanatoriu a kapličky na Vitališo-
vě, která utrpěla škody při dubnové 
vichřici. 
V  květnu proběhly dvě akce, kte-
ré z  pohledu nás organizátorů pat-
ří k  těm nejmilejším. První bylo vítá-
ní nových jablunkovských občánků, 

kterým přeji do budoucích let spous-
tu zdraví, štěstí a  lásky. A  tou dru-
hou pak rodící se nová jablunkov-
ská tradice – sázení stromů do „Aleje 
osobností“, která začíná růst v  parku 
u městského lesa. V pátek 17. května 
tam bylo zasazeno celkem osm dubů 
věnovaných těm osobnostem Jablun-
kova, které jsou od roku 2011 vyzna-
menávány Cenou města.  V ten samý 
den zároveň proběhl v Městském lese 
Den Země – zábavné dopoledne plné 
soutěží pro děti z jablunkovských ma-
teřských a základních škol. 
Chlapci a  děvčata z  Jablunkova 
a  okolních obcí však byli zapojeni 

i do další soutěžní hry. Malovali totiž 
návrhy na maskota MAP a zúčastnilo 
se jich více než dvě stovky. Jak soutěž 
dopadla, to se dočtete na straně 9.
Jablunkovský Seniorpoint si už našel 
mezi jablunkovskými seniory mno-
ho příznivců a  funguje skvěle. No-
vinkou teď bude pravidelné setká-
vání seniorů s  vedením města, kte-
ré se bude opakovat každý měsíc. 
První setkání se uskuteční 12. červ-
na ve  14.30 hodin. Srdečně zveme  
všechny seniory, které zajímá, co 
se v Jablunkově děje a chtějí se nás 
na cokoliv zeptat. 
A co nás čeká v nejbližší době? Napří-
klad výměna oken v  obou tělocvič-
nách základní školy. Okna ale i vzdu-
chotechnika se bude během prázd-
nin měnit také na  radnici. Prázdni-
nové měsíce jsme zvolili proto, aby-
chom co nejméně narušili chod ško-
ly i úřadu.  
Na  závěr mám upozornění pro řidi-
če projíždějící Jablunkovem. Měli by 
si dávat pozor na rychlou jízdu na uli-
cích Bukovecká, Alej míru a  na  Skot-
ňa, kde budou umístěny tři stacionár-
ní radary s funkcí snímání SPZ. 
Přeji vám, milí spoluobčané, co nej-
více slunečných červnových dní a  ať 
vám čas, než se vydáte na  zaslouže-
nou letní dovolenou, uteče co nej-
rychleji.

Ing.Jiří Hamrozi, starosta města

Alej osobností vzniká v novém parku městského lesa
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2. 4. 2019 – bylo přijato oznámení 
od ošetřujícího personálu Domu pro seni-
ory Pohoda, že již po několikáté se v bu-
dově nachází bezdomovec, který odmítá 
odejít. Hlídka se ihned dostavila na místo 
a muže důrazně upozornila na to, že v bu-
dově nemá co dělat a z místa ho vykázala. 
17. 4. 2019 – ve večerních hodinách bylo 
přijato oznámení, že na chodníku před bu-
dovou radnice upadl muž, kterého ozna-
movatelka nemůže probrat. Hlídka se ne-
prodleně dostavila na  místo a  poskytla 
muži první pomoc. Jelikož si podnapilý 
muž stěžoval na bolest hlavy a špatné vi-
dění byla na místo přivolaná RZP, která si 
jej převzala k dalšímu ošetření.  
18. 4. 2019 – na služebnu MěP se dostavil 
muž s oznámením, že byl v parku na Bělé 
povalen na zem neznámým mužem, který 
mu z náprsní kapsy bundy mu odcizil pe-
něžní hotovost 8  000,-Kč, kterou si před 
chvílí vybral z bankomatu na Mariánském 
náměstí. Na základě informací od svědků 
události a  popisu muže oznamovatelem, 
se na  MKDS podařilo zachytit muže od-

povídajícího popisu. Hlídka MěP následně 
v parku, kde k loupežnému přepadení do-
šlo, zajistila místo a svědky události. Celá 
záležitost předána na státní policii pro po-
dezření ze spáchání trestného činu.  
21. 4. 2019 – byla v brzkých ranních ho-
dinách požádána hlídka MěP státní po-
licií o  prověření oznámení o  odcizení ka-
belky v  jedné z  jablunkovských provozo-
ven. Hlídka se dostavila na místo, kde sil-
ně podnapilá žena tvrdila, že ji šatnář-
ka nevydala kabelku, ve  které měla vyš-
ší hotovost a  klíče od  bytu, toto šatnář-
ka popřela. Následně hlídce sdělili známí 
ženy, že chtěla odjet autem se svým zná-
mým, ale z auta se vrátila a  je možné, že 
kabelka zůstala tam. Oznamovatelce, kte-
rá měla přes 2 promile alkoholu v  dechu 
bylo doporučeno, aby spolu se svými zná-
mými kabelku pohledali a pokud se nena-
jde, tak ve střízlivém stavu mají věc ozná-
mit na policii. 
3. 5. 2019 – bylo ve  večerních hodinách 
přijato oznámení s žádostí o příjezd hlíd-
ky do bydliště oznamovatele, kde již hlíd-

ka v  minulosti zasahovala a  opět je zde 
problém s  jeho otcem, který je v  podna-
pilém stavu a napadá jeho matku.  Hlídka 
se dostavila na místo, kde provedla decho-
vou zkoušku u muže, který nadýchal přes 
3 promile alkoholu. Dalším šetřením bylo 
zjištěno, že muž neustále holduje alkoho-
lu a potom dělá doma pořádky. Hlídka vy-
zvala muže, aby svého jednání zanechal 
a šel se vyspat jinak bude převezen na zá-
chytku, ženě bylo doporučeno při dalším 
incidentu ihned přivolat hlídku. Věc po-
stoupena k příslušnému správnímu orgá-
nu města k dořešení. 
4. 5. 2019 – byla přivolána hlídka do jed-
né z  jablunkovských prodejen, kde ostra-
ze každodenně neustále vyhrožuje zma-
tený muž, nadává do  psychicky labilních 
a vyhrožuje újmou na zdraví. Toto se děje 
v  prodejně a  následně, když muže po-
tká na  nádraží, tak mu tam taktéž nadá-
vá. Oznamovatel uvedl, že má strach o své 
zdraví a žádá o projednání věci u přísluš-
ného správního orgánu. 

Mgr. Pavel Kufa – velitel MěP Jablunkov

MĚSTSKÁ POLICIE JABLUNKOV – informuje

Letošní ročník soutěže s  názvem Cena 
hejtmana za  společenskou odpověd-
nost, kterou pořádá Moravskoslezský 
kraj ve spolupráci s Radou kvality ČR, je 
jubilejní – desátý. Za  tu dobu se o  cenu 
ucházel bezpočet zájemců spadajících 
do  tří kategorií - podnikatelských sub-
jektů, obcí a organizací veřejného sekto-
ru. Ocenění má za cíl zviditelnit organiza-

ce především za to, že dělají pro občany 
více, než co jim ukládá zákon, a zároveň 
jim za to poděkovat. 
Při hodnocení posuzovala komise sociál-
ní, environmentální a  ekonomické uka-
zatele. Ovšem zajímal ji také například 
vztah organizací k okolí a jeho sociálním 
potřebám či podpora handicapovaných 
osob a sociálně ohrožených skupin.

Město Jablunkov letos v této soutěži také 
bodovalo. V  kategorii obcí s  rozšířenou 
působností získalo 3. místo. Cenu hejtma-
na kraje za  společenskou odpovědnost 
za  rok 2018 převzal místostarosta Luboš 
Čmiel  na  slavnostním večeru, který se 
uskutečnil 14. května v hotelu Gong v Os-
travě.

Mgr. D. Kohutová, MěÚ Jablunkov

Jablunkov získal cenu hejtmana

Již téměř rok přijímá Státní fond rozvoje 
bydlení (SFRB) žádosti o poskytnutí finanč-
ních prostředků na rekonstrukci či pořízení 
nemovitosti z  Programu pro mladé do  36 
let. Protože nikdy neuškodí některé infor-
mace připomenout – vždycky se najde ně-
kdo, kdo se k nim včas nedostane –, věříme, 
že vám tento text bude k užitku.
Co se skrývá za slovy Program pro mladé? 
Půjčka, lépe řečeno úvěr, s  jehož pomocí 
si mohou mladí lidé do 36 let, kteří pečují 
o dítě do 15 let, pořídit bydlení. Rozuměj-
me, jednomu z partnerů musí být v době 
podepsání úvěrové smlouvy méně než 
šestatřicet, druhému třeba šedesát. Po-
řízením obydlí se myslí koupě bytu či ro-
dinného domu, nebo jeho výstavba (tudíž 
žadatel nesmí být majitelem nemovitos-
ti). Z úvěru pro mladé se ovšem dá i rekon-
struovat (tady naopak žadatel nemovitost 
vlastnit musí). 

Dnešní doba nepřeje sňatkům, lidé se 
bez snubních prstýnků zřejmě cítí jak-
si bezpečněji, ale potom se nejistě pta-
jí, zda i oni, ještě ne zdaleka šestatřicátní-
ci, ovšem nesezdaní, se mohou o program 
vážně zajímat. Mohou. Pokud pečují o dítě 
do 15 let. Manželské páry naopak děti mít 
nemusí, protože se počítá s tím, že rodinu 
založí.
Jaká je výše úvěru? Na  výstavbu domu 
až 80 % skutečných nákladů, nejvýše 
však 2 miliony korun, na koupi bytu také 
80 % skutečných nákladů, nejvýše ale 
1 200 000 korun, a na rekonstrukci nejmé-
ně 30 000 a nejvýše 300 000 Kč. Úroková 
sazba je fixní pět let a odvozuje se od výše 
referenční sazby Evropské unie, která ak-
tuálně činí 1,98 %. Splátkový kalendář je 
pak desetiletý (v  případě úvěru na  mo-
dernizaci), dvacetiletý, když byla nemovi-
tost pořízena koupí nebo výstavbou. Pro-

tože si život nikdo dopředu nenaplánuje 
a ne vždy se člověku daří, umožňuje SFRB 
v naléhavých případech výrazného sníže-
ní příjmů (mateřská dovolená, výpověď 
z práce, dlouhodobá nemoc) odložit splá-
cení jistiny až o dva roky. Další potěšující 
informace je, že páry, kterým se v průbě-
hu splácení úvěru na pořízení bydlení na-
rodí dítě, mohou požádat o snížení jistiny 
o 30 000 Kč.
Program pro mladé je kontinuální, tedy 
stále otevřený, žádosti se přijímají průběž-
ně a  finanční alokace je dostatečná. Roz-
počet pro rok 2019 dosahuje výše 950 mi-
lionů, a  pokud by byly prostředky vyčer-
pány, přesouvají se žádosti automaticky 
do roku následujícího. 
Všechny potřebné informace o programu 
jsou k  dohledání na  www.sfrb.cz, včetně 
telefonického a mailového spojení. 

Zdroj: SFRB

Šance, kterou je škoda promarnit – Program pro mladé 
Státního fondu pro rozvoje bydlení
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„Dítě je láska, která se stala viditelnou,“ řekl básník Novalis. 
A na jablunkovské radnici se v úterý 14. května zviditelnila láska hned 
třiadvacetkrát. Byli zde totiž uvítáni noví občánci města Jablunkova. 

Jejich rodiče si kromě příjemného zážitku, na němž se svým programem 
podílely děti z místních mateřských školek, odnášeli z radnice také 

dárky a pamětní listy. V plenkách obalené hlavní aktéry to zatím příliš 
nezajímalo. Ale nebude dlouho trvat, a budou to oni, kdo bude novým 

občánkům zpívat a recitovat na pódiu jablunkovské radnice. 
Mgr. D. Kohutová, odbor školství a kultury MěÚ Jablunkov

Jablunkov má další nové občánky



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.
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5. Kříž v Žihle u SGM
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 909/1

4. Kříž u Alžbětinek
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 1165

3. Kříž na Hřanově
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 1850

1. Kamenná křtitelnice
Popis: V  regionu ojediněle dochovaná pravděpo-
dobně středověká křtitelnice. Přibližně 1 m vysoká 
pískovcová nádoba ve tvaru kalicha. 
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 362
Typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

2. Plicní sanatorium s areálem
Popis: PKomplex dvoupatrových budov s  plochou 
střechou. Funkčně i výtvarně významné dílo moder-
ní architektury z  let 1933 - 1935, obklopené dendro-
logicky významným krajinářským parkem sbírkové-
ho charakteru doplněným sochami od  V. Makovské-
ho a J. Třísky. 
Katastrální území: Jablunkov 
Parcela: 2069, 2067, 2066, 2030/3, 2075/1, 2078, 2079
Typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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24. 4. 2018 v pátek proběhl, v  rámci celostát-
ní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
úklid centra města Jablunkova. Největší důraz 
na  sběr odpadu byl směřován na  břehy řeky 
Olše a Lomné. 
Nalezený odpad na březích řek byl po zkuše-
nostech z minulých let stále stejný. Hliníkové 
plechovky od  piva a  limonád, skleněné láh-
ve od alkoholu, plastové petky od minerálek, 
obaly od potravin. 
Mezi rarity, které byly nalezeny, patří jedna 
sjezdová lyže, velké množství použitých teni-
sových míčků, malý dětský stan,  stavební le-
penka a jedno mrtvé morče.
Celkem se nasbíralo něco okolo 80 pytlů od-
padků! 
S  odvozem posbíraného odpadu na  skládku 
nám pomohly TS, a. s.  Jablunkov. 
Všem občanům Jablunkova, kteří se aktivně 
zapojili do úklidu velice děkujeme. 
V letošním roce se jednalo o první úklid v rám-
ci kampaně Ukliďme svět a  v  dalších letech 
bude úklid pod vedením města Jablunkova 
pokračovat. Čisté a upravené město je nejlep-
ší vizitkou všech obyvatel, kteří v Jablunkově 
bydlí a  není jim lhostejný stav svého životní-
ho prostředí.

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

Uklízeli jsme Jablunkov
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Dne 24.4.2019 jsme se sešli, abychom 
"přemalovali SVĚT" na duhovo! Setkání 
a společné malování proběhlo v prosto-
rách ateliéru Picasso na Bezručově ulici 
(prostory MŠ). Akci připravilo DDM, pod 
vedením Mgr.Zuzany Karpecké. Vznik-
ly obrázky nabité energií a spokojenost 
z vlastní tvorby. DDM Jablunkov

Arte workshop pro děti s handikepem
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Projekt „Místní akční plán pro ORP 
Jablunkov II“ má svého MASKOTA! 
V  měsíci lednu byla realizačním tý-
mem projektu vyhlášená výtvar-
ná soutěž „NAKRESLI MASKOTA pro-
jektu MAP II“. Tématem byl návrh 
na  maskota, který bude děti prová-
zet při různých zábavných vzdělá-
vacích akcích. Soutěž, které se moh-
ly zúčastnit všechny děti a  žáci ze 
škol ve správním obvodu Jablunkova 
(Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, 
Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Jab-
lunkov, Milíkov, Mosty u  Jablunko-
va, Návsí, Písečná, Písek), byla ukon-
čena 28.2.2019. Sedmičlenná komi-
se spolu s realizačním týmem se se-
šla ve středu 27.3.2019 v sále jablun-
kovské radnice, kde posuzovala 247 
výtvarných děl dětí a  žáků. Hodno-
cení soutěžních maskotů bylo velice 
napínavé a komise to neměla vůbec 
jednoduché. Bylo vybráno 55 nej-
lepších maskotů, ze kterých si komi-
se vybrala MASKOTA designera Kar-
la S. ze speciální třídy Základní ško-
ly v  Jablunkově. Ponese jméno Ka-
rel Mapík a  je to opravdu zajímavý 
a  barevný chlapík . Dne 20.5.2019 
proběhlo v  sále jablunkovské radni-
ce oficiální vyhlášení soutěže, kde se 
sešlo 55 nejlepších výtvarníků, kte-
ří byli odměněni drobnými dáreč-
ky a  vstupenkou na  filmové před-
stavení do  jablunkovského kina, 
dle vlastního výběru. 10 nejlepších 
soutěžících obdrželo navíc poukáz-
ky do  hračkářství a  vítěz Karel do-
stal i  svého MASKOTA Karla Mapíka 
v  plyšové podobě. Fotografie z  ofi-
ciálního vyhlášení a  všechny sou-
těžní maskoty najdete ve  fotogale-
rii na  webových stránkách projektu 
www.map.jablunkov.cz.
Děkujeme všem zúčastněným sou-
těžícím, členům hodnotící komise, 
rodičům, pedagogům, příspěvko-
vé organizaci JACKI, vedoucí vycho-
vatelce Mgr. Evě Gawlasové a dětem 
školní družiny za vystoupení a všem 
ostatním, kteří se podíleli na organi-
zaci této soutěže.

Lucka a Jana
Realizační tým projektu MAP II

MAP Jablunkov  
má svého 

 MASKOTA!Svaz tělesně postižených je spolek, který sdružuje občany bez rozdílu postižení, jak 
města Jablunkova, tak okolních obcí: Návsí, Hrádek, Bocanovice, Bukovec, Písek, Píseč-
nou, Hrčavu, Mosty u Jablunkova, Horní i Dolní Lomnou a Milíkov.
Ke konci roku 2018 registrujeme 86 členů, nově jsme získali 5 nových členů, 4 se odhlá-
sili a 2 zemřeli. Výbor se scházel každou první středu v měsíci od 13.00 do 15.00 hod. /
kromě prázdnin/ ve společenské místnosti DPS na ulici Alej Míru 118 v Jablunkově. Za-
čátkem roku výbor vypracoval a schválil plán práce, který byl pak následně realizován.
A nyní pár řádků k naší vnitřní činnosti v roce 2018. 
Prvním bodem našeho plánu práce byla Výroční členská schůze, která se konala dne 
16. března v prostorách Školní jídelny ZŠ Jablunkov. Zúčastnilo se jí 54 členů /tj. 62%/, 
dvě osoby jako doprovod a 7 hostů. Mezi nimi byli i zástupci okresní organizace paní 
Vítečková a  předseda pan Chylek. Začátek schůze zpestřilo vystoupení dětí místní 
školy. Taky se volil nový výbor a předseda. Pan Karel Lysek byl opět zvolen předsedou. 
Místopředsedou je pan Miroslav Kwaczek a hospodářem Václav Fiedor. Volila se i re-
vizní komise, v jejímž čele zůstal pan Václav Walek. Za bohatou tombolu můžeme po-
děkovat firmám a soukromým podnikatelům z blízkého okolí. O pohoštění se vzorně 
postaral kolektiv jídelny pod vedením paní Bc. Danuše Lancové, za což jim patří veli-
ké díky. 
Dalším bodem byl autobusový zájezd. Tentokrát to byla oblast Velehradu. První za-
stávkou se stala expozice Živá voda v Modré, kde jsme se seznámili se životem ve vodě 
a prohlédli si i podvodní tunel, který je 8 m dlouhý a 2 metry široký, zhotoven z 80mm 
plexiskla. Pak následovala návštěva Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyri-
la a Metoděje ve Velehradu. Tento poutní kostel nás okouzlil svou mohutností, krás-
nou architekturou a duchovní silou a zanechal v nás veliký zážitek. Dopolední pro-
gram jsme ukončili obědem v místní restauraci. Na zpáteční cestě jsme navštívili ješ-
tě KOVOZOO ve Starém Městě. Zde se umoudřilo i počasí a tak byla prohlídka exponá-
tů zážitkem, který nám po propršeném dopoledni vykouzlil i úsměvy na tvářích. Zá-
jezd se konal 17. května a zúčastnilo se jej 36 členů a rodinných příslušníků. Příjemně 
unavení jsme se vrátili domů. Na tento zájezd jsme použili finanční grant města Jab-
lunkov. Děkujeme.
Začátkem června se uskutečnil Sportovní den a smažení vaječiny u naší chatky v Měst-
ském lese. Ceny pro vítěze již dlouhodobě sponzoruje obec Návsí za což jí patří dík. 
Tato akce má již dlouholetou tradicí a je mezi členy velice oblíbená. I tentokrát se zú-
častnilo okolo 40 členů a rodinných příslušníků. Soutěžilo se v pěti disciplínách s nasa-
zením všech sil. Po sportovních výkonech vaječina všem skvělé chutnala. Během této 
akce jsme se taky vyfotili při nedaleké studánce a zasláním hromadné fotografie jsme 
napomohli k celkovému vítězství v soutěži o přidělení dotace na její rekonstrukci. Nyní 
se můžeme těšit na hezkou studánku v blízkosti naší chatky.
Následující den byla na programu brigáda u chatky. Jelikož stáří tohoto objektu už 
taky dosahuje pár desítek let a každoroční údržba je nutností.
Ve čtvrtek 13. září se konalo Setkání tělesně postižených občanů našeho regionu v Ho-
telu Stará Ameryka. I na této akci nechyběla bohatá tombola. Veliký dík si zde zaslouží 
kolektiv hotelu v čele s panem Ing. Mokrošem za chutné jídlo a milou obsluhu.
Dva naši členové se zúčastnili ozdravného pobytu v Prostřední Bečvě pořádaného 
okresní organizací.
Dle plánu práce proběhla v říjnu i návštěva dlouhodobě nemocných a vozíčkářů. Na-
vštívili jsme celkem 15 našich členů, jednoho už bohužel naposledy. Popovídáme 
s nimi o dění v organizaci a každému předáme malý balíček. Celoročně taky navštěvu-
jeme jubilanty a osoby starší osmdesát let.
Zástupci našeho spolku se taky zúčastňují komunitního plánování města Jablunkova.
Plán práce schválený na  rok 2018 jsme splnili beze zbytku. Výbor se sešel celkem 
11krát.
Velice si vážíme spolupráce s Okresní organizaci STP ve Frýdku Místku a taky s MO STP 
v Bystřici. Závěrem mi dovolte, abych vám všem poděkoval za granty a finanční pří-
spěvky na činnost naší organizace, taky za věcné ceny, kterými jste přispěli do tombol 
na schůzích. Těšíme se na další spolupráci.
Uvítáme mezi sebou taky nové členy. Přeji vám všem pevné zdraví a stále bystrou 
mysl a zase příště nashledanou. 

K. Lysek, Předseda organizace

Zpráva o činnosti Svazu tělesně postižených 
v ČR, z.s. MO Jablunkov za rok 2018 
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Senioři z klubu důchodců se rozhodli změřit své síly a um 
v bowlingu. Čtyřicet šest členů klubu se sešlo v restauraci 
Bowling za koupalištěm a rozdělilo se do čtyř družstev, aby 
bojovaly o postup. Nejlepší z každé skupiny se pak utka-
li ve finále. Pro vítěze byly připraveny drobné, ale hodnot-
né ceny. Jako nejlepší se umístil Josef Gazur (cena – hrnec 
+ balení dětské krupičky), druhá Anna Tomečková si od- 
nesla kyblík domácích brambor a  třetí skončil Jan Cze- 
piec, který vyhrál kalendář plný slečen a k tomu lupu. Strávi- 
li jsme příjemné odpoledne plné dobré nálady a smíchu. 
Tato akce se všem velmi líbila a určitě ji zopakujeme. Akce 
se mohla uskutečnit i díky dotace města Jablunkova, dě-
kujeme. Za klub důchodců Rud. Lipka

Důchodci soutěžili

V sobotu 4.května jsme se zúčastnili zá-
jezdu, který pořádala organizace KDU-
ČSL do  Štípy – mariánského poutního 
místa u Zlína. Tam se nám po mši sva-
té věnoval místní kněz p. Sedláček. Vy-
právěl nám historii místního kostela, 
který je mimo jiné zajímavý tím, že má 
v průčelí balkon. Prohlédli jsme si také 
původní kostelík, který je pěkně opra-
vený. Byla možnost zakoupení oplatků, 
což jsme všichni využili, abychom na-
šim blízkým dovezli domů něco na ml-
sání. Kolem 12. hodiny jsme jeli na dal-
ší poutní místo – Dub nad Moravou 
na  Hané. Obec má necelých tisíc oby-
vatel. Kostel P. Marie je na okraji obce. 
Je to třetí nejvyšší kostel v  naší zemi. 

Tam nás přivítal místní kněz P. Jan Kor-
nek a překvapením pro nás bylo setká-
ní s P. Alfredem Volným, který před ča-
sem působil 3 roky v  Jablunkově jako 
kaplan. Nyní je v Olomouci v kněžském 
semináři a od prázdnin bude mít nové 
působiště. Oba kněží se s námi srdečně 
přivítali. V  myslivecké klubovně, která 
je hned u kostela, jsme si mohli koupit 
kávu a  ochutnat domácí pečivo míst-
ních farnic. Protože p. Kornek je náruži-
vý myslivec, je celá klubovna vyzdobe-
na trofejemi. Oba kněží se nám věnova-
li dle svých možností. P. Volný vyprávěl 
o tragické smrti místního kněze, P. Cy-
rila Vrbíka, který byl ve svých 72 letech 
úkladně zavražděn. Navštívili jsme jeho 

hrob, P. Kornek nás pak provedl koste-
lem. Počasí nám přálo, deštníky jsme 
nepotřebovali. Na zpáteční cestě jsme 
navštívili tzv. španělskou kapli v  No-
vém Jičíně. Je málo známá, tam nás če-
kal kněz důchodce – P. Michal. Měl za-
jímavou přednášku o  vzniku kaple až 
po  její současnost. Velké poděkování 
od všech účastníků za přípravu zájezdu 
patří členkám KDU-ČSL, p.  Čečotkové 
a  Osobové. Dovedou se skvěle podě-
lit při organizování každoročních pout-
ních zájezdů po  naší krásné Moravě. 
Ten letošní byl obzvlášť zajímavý a po-
učný. Moc děkujeme!

Účastníci zájezdu z Jablunkova,  
Písku, Bukovce a okolí

Poutní zájezd z naší farnosti
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MUDr. Jiří Bojko oznamuje, že jsme posílili náš tým 
o MUDr. Davida Heczka.

Nadále přijímáme nové pacientky - tel.: 558 357 530.
MUDr. Jiří Bojko, gynekologická ambulance

Gynekologická ambulance Jablunkov s.r.o 
MUDr. Ireny Szkatulové Sanatorium 

Jablunkov nyní nově od 1.6. 2019 
přijímá i pacienty RBP poj. 111, 

nadále také přijímáme i pacienty 
poj. 111 a 205.

Tel.: 731 820 954 
- možné volat kterýkoliv den

Neurologická ambulance 

Pondělí  8-12  13-15  MUDr. Bojko
Úterý  8-12  13-15  MUDr. Heczko
Středa  13-16  MUDr. Bojko

Čtvrtek  8-12  13-16  MUDr. Bojko
Pátek  8-12   * MUDr. Heczko  

/*na objednávku/
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Od  15. dubna do  23. dubna 2019 proběhla v  našem městě 
sbírka Akce Kuře, kterou pořádal školní parlament ZŠ Jablun-
kov. Dobrovolníky doprovázel taky maskot kuřete, v  jehož 
masce se potili naši hoši a děvčata. Pohybovat se v těle ku-
řete opravdu nebylo nic jednoduchého, ale maskoty moti-
voval dobročinný smysl celé akce. Naše žáky spolu s kuřetem 
jste mohli potkat v PZŠ, SOŠ, na Mariánském náměstí, na rad-
nici, ve školkách, na autobusovém stanovišti a v supermar-
ketech i menších prodejnách. Vybírali jsme taky na naší ZŠ 
Jablunkov. V letošním roce byli lidé v ulicích i děti na školách 
opravdu štědří. A snad měli štědří dárci také radost z toho, že 
mohli alespoň malou částkou přispět na dobrou věc. Co se 
týče menších dětí, ty byly nadšené hlavně z maskota. Moh-
ly si kuřátko pohladit a taky si s ním udělat fotku. Dárci obdr-
želi za svou štědrost malou odměnu, kterou pro ně vytvoři-
li šikovné děti ze všech tříd naší školy. Dárečků letos připravi-
li naši žáci 995 kusů, a snad proto byli Jablunkované opravdu 
velmi štědří. Letos byla vybrána částka: 69 042,-Kč. Za 13 let 
jsme zaslali na konto Pomozte dětem 502 667,- Kč. 
DĚKUJEME!!! Marie Kantorová a Veronika Sventková 8. B

DĚKUJEME 

Všem dětem, rodičům i příznivcům naší mateřské školy přejeme krásné letní dny, plné pohody, 
nezapomenutelných zážitků, ať už budete kdekoliv – u vody, u moře, na chalupě, u přátel - prostě 

všem přejeme pohodové prázdniny. Bohatý prázdninový program nabízí i naše MŠ. Pro nahlášené děti 
předkládáme informace o provozu našich MŠ.

ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL JABLUNKOV BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN
V době hlavních prázdnin v červenci a srpnu provoz zajistí jen Mateřská škola Bezručova 130, 

Jablunkov. Důvodem je kanalizační rekonstrukce v Mateřské škole Školní 800, Jablunkov,  
která bude od 1. 7. 2019 do 30. 8. 2019 uzavřena.

Na přihlášené děti se těší kolektiv MŠ Jablunkov

PRÁZDNINY, TO JE DĚTSKÝ RÁJ
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Dobrý den všem čtenářům zpravodaje 
Jabko a zejména těm, které zajímá dění 
a  směr, kterým DDM Jablunkov KRÁ-
ČÍ. Dne 16. 6. 2019 to budou již tři roky, 
kdy mi byla dána důvěra města Jablun-
kov postarat se o neformální vzdělává-
ní a  volnočasové aktivity vašich dětí, 
mládeže, ale také vás, dospělých. Do-
volte mi proto prosím, provést vás, ob-
čany Jablunkovska, časovým obdobím 
DDM 2016-2021.
Od roku 2016 byl spuštěn elektronický 
systém DOMEČEK, který umožnil při-
hlašování a placení akcí, kroužků a kur-
zů přímo z domova. Zároveň tak zrych-
lil a  zjednodušil práci všech zaměst-
nanců a komunikaci s klienty.
Mým záměrem bylo zajistit administra-
tivního pracovníka, abych vytvořil ča-
sový prostor vedoucím pedagogům 
k  rozvoji nových aktivit a  kroužků pro 
děti a dospělé. Tento záměr se podařil 
uskutečnit ve  spolupráci s  agenturou 
KaPA. Náš Tým se nově rozšířil o novou 
kmenovou zaměstnankyni, kte-
rá pracuje na pozici pokladní a re-
cepční.
Již druhým rokem spolupracu-
jeme s  Centrem volného času 
v  Hrádku, které využívá naší na-
bídky kroužků a  kurzů. Myšlenka 
této spolupráce je v tom, že služba 
DDM jde za klienty do dané loka-
lity spádové oblasti, což vnímám 
jako dobrý příklad spolupráce.

V květnu 2019 je dokončována přístav-
ba třech nových místností a  výtahu, 
čímž se celá budova DDM stává bez-
bariérovou. Celá akce byla financová-
na z projektu IROP a spoluúčasti měs-
ta Jablunkov v celkové hodnotě cca 10 
+ 3 miliony korun.
Za  spolupráce s  obcí Návsí, která je 
majitelem Turistického střediska Jase-
ní, tento objekt plánovaně rekonstru-
ujeme s cílem zkvalitnění pobytů dět-
ských organizací z celé ČR.
V  rámci IROPu a MAP II se stane DDM 
Jablunkov od školního roku 2019-2020 
Centrem polyfunkčního vzdělávání. 
Nabídka kroužků a kurzů se tímto roz-
roste o  manuálně rozvíjející se krouž-
ky technického a  dovednostního cha-
rakteru, mezi které patří Malý řemesl-
ník pro předškolní děti. Děti školou po-
vinné se mohou těšit na Malého truh-
láře, Švadlenku, Malého kuchaře a Ma-
lého konstruktéra stavebnice MERKUR.
V současné chvíli probíhá jednání a sta-

novování legislativního rámce s  vede-
ním obce Mosty u  Jablunkova se zá-
měrem zřízení odloučeného pracoviště 
DDM Jablunkov – Mostík ve zrekonstru-
ované staré škole v obci Mosty u Jablun-
kova, které by mohlo zahájit svojí čin-
nost ve školním roce 2020 – 2021.
Svůj přidělený počet řádků již poma-
ličku vyčerpávám, proto bych rád po-

děkoval všem, kteří se zajímají 
o dění DDM Jablunkov, a dovolte 
mi pozvat vás na  akce celoročně 
pořádané Domem dětí a  mláde-
že v Jablunkově, jejíž výčet najde-
te na našich webových stránkách 
nebo FB.

S úctou k lidem a tradicím  
tohoto kraje

Václav Pospíšil,  
ředitel DDM Jablunkov

Quo vadis…                    ???

Město Jablunkov získalo na  projekt s  názvem „Nástav-
ba části objektu 2. NP DDM č. p. 145 s přístavbou zadního 
schodiště s výtahem do 2. NP finanční podporu z EU - In-
tegrovaného regionálního operačního programu v  rámci 
výzvy podporující infrastrukturu pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání. 
Cíl projektu byl naplněn – došlo ke  zkvalitnění podmí-
nek pro vzdělávání ve městě Jablunkov – byly vytvořeny 3 
učebny vč. vybavení díky nástavbě části 2. NP a přístavbě 
výtahu a schodiště.
Výsledkem je kvalitní a dostupné zázemí pro další zájmové 
a volnočasové vzdělávání.

Odbor Místního hospodářství MěÚ Jablunkov

Nástavba domu dětí je v cílové rovince

….rybáři mají po  roce a  půl znovu vodu v  rybníku. Jed-
ná se o spodní nádrž na Černém potoce v Návsí. Celkové 
náklady na opravu jsou ve výši 1 874 249,16 Kč. Na opravu 
nám Územní svaz ČRS Ostrava poskytl částku 1,5 miliónu 
a  o  dalším dofinancování jednáme. Spodní nádrž je sice 
bez rybí obsádky, ale během roku se bude lovit na obou 
nádržích.  Petrův zdar, J. Labaj

Tak jsme se dočkali…
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Již čtvrtý ročník oblastního kola do-
pravní soutěže mladých cyklistů pro-
běhl dne 03.05.2019 v areálu ZŠ Jablun-
kov na dopravním hřišti. Soutěže se zú-
častnilo pět základních škol. 
Účastníci soutěže vyplnili testy pra-
videl silničního provozu, předvedli, 
do jaké míry a jak správně jsou schop-
ni poskytnout v případě nehody první 
pomoc a nechyběla ani jízda zručnosti. 
Pokud porušili pravidla silničního pro-
vozu během své zkušební jízdy na do-
pravním hřišti, trestné body jim pak při-
pisovali příslušníci Policie ČR OO Jab-
lunkov a strážníci MěP Jablunkov. 
Nejlépe si v  soutěži vedli v  mladší ka-
tegorii žáci ze ZŠ Jablunkov následo-
vaní na  druhém místě žáky ZŠ Návsí 
a na třetím místě ZŠ Písek, na čtvrtém 
místě žáci ZŠ H. Sienkiewicze Jablun-
kov a na pátém místě ZŠ Mosty u Jab-
lunkova. V kategorii starších žáků si ví-

tězství odnesli ško-
láci ze ZŠ Jablun-
kov, druhé skon-
čilo družstvo ZŠ 
Mosty u  Jablun-
kova a  třetí ZŠ H. 
Sienkiewicze Jab-
lunkov. 
Všichni účastní-
ci dopravní soutě-
že byli odměněni 
hodnotnými věc-
nými cenami a  ví-
tězná družstva postoupila do  okresní-
ho kola, které se bude konat na  DDH 
v Třinci  dne 15.05.2019. 
Poděkování patří všem zúčastněným 
žákům za jejich čestné sportovní zápo-
lení a  dále všem pedagogům základ-
ních škol, rozhodčím a  organizátorům 
za  úspěšný průběh soutěže. Za  věcné 
ceny děkujeme sponzorům: Město Jab-

lunkov, TS-technické služby, a.s. Jab-
lunkov, CompTechservis s.r.o. Jablun-
kov, JACKI - Jablunkovské centrum kul-
tury a  informací a  Berndorf Bäderbau 
s.r.o. z Bystřice. 
Těšíme se na  další ročník a  věříme, že 
se soutěže zúčastní i školy, které se do-
sud nezapojily. 

Odbor dopravy, MěÚ Jablunkov

Mladí cyklisté změřili svoje síly v dopravní soutěži 

Ve dnech 7. 4. - 12. 4. 2019 
se letos žáci pátých tříd 
ZŠ Jablunkov zúčastnili 
ozdravného pobytu s  eko-
logickým výukovým pro-
gramem RECYKLACE OČI-
MA MLADÉHO VĚDCE. Mís-
tem pobytu byl Lázeňský 
dům Bezruč v  malebném 
městečku Karlova Studán-
ka v podhůří Jeseníků. 
Děti se v  rámci výukového programu 
hravou formou seznamovaly se záko-
nitostmi přírody, recyklací elektrospo-
třebičů i  předcházení vzniku odpa-
dů. Ozdravný pobyt trávily většinou 
v  okolní přírodě, kde prováděly růz-
ná měření, pokusy či pozorování. Pod 
vedením odborných lektorek se dově-

děly celou řadu zajímavostí spojených 
s aktivitou a problémy životního pro-
středí.
Po celou dobu pobytu se o nás vzorně 
staral zdejší personál a všichni si užili 
i společné volné chvíle. 

ZŠ Jablunkov, Mgr. Edita Lysková 

Ozdravný pobyt je součástí 
projektu „Ozdravná ekolo-
gie pro žáky ZŠ Jablunkov, 
Karlova Studánka, okres 
Bruntál“ v  rámci výzvy č. 
13/2017 k  předkládání žá-
dostí o poskytnutí podpo-
ry v  rámci Národního pro-
gramu životního prostředí.
Tento projekt je spolu-
financován Státním fon-

dem životního prostředí České re-
publiky na  základě rozhodnutí mi-
nistra životního prostředí.
Odkazy na webové stránky poskytova-
tele dotace: www.sfzp.cz, www.mzp.cz

Ozdravný pobyt – KARLOVA STUDÁNKA

Rok uplynul jako voda a nastává čas se 
pomalu rozloučit s  nejstaršími dětmi 
naší mateřské školy. Dne 26.6.2019 pro-
běhne v kinosále slavnostní rozloučení 
s  předškoláky pod vedením známého 
spisovatele a ilustrátora Adolfa Dudka. 
Než však tento krok učiníme, pojďme 
se ještě poohlédnout, co nám uplynu-
lý rok přinesl.
Byl plný nejen zajímavými akcemi pro 
děti, ale také vystoupením pro nové ob-
čánky, rodiče, babičky a  dědečky. Pra-
videlně jsme navštěvovali muzeum 
a  knihovnu. Taktéž děti zhlédly něko-

lik zajímavých divadelních představe-
ní. Absolvovaly lyžařský a plavecký kurz, 
kde se mnohému naučily. Odpolední 
čas v  době vánočních a  velikonočních 
svátků jsme si zpříjemnili tvořením spo-
lu s  rodiči. Navštívili jsme tiskárnu Fini-
dr v  Českém Těšíně, která je největším 
výrobcem knih v Evropě. A tak bychom 
mohli pokračovat dále a dále. Těch akcí 
bylo opravdu mnoho. Naše děti jsou pro 
nás tím nejcennějším darem v  životě, 
a proto jim chceme touto cestou podě-
kovat za jejich trpělivost a neskutečnou 
píli při přípravě na různá vystoupení. 

V  listopadu a  květnu jsme přednášeli 
a zpívali novým občánkům města Jab-
lunkova. Prostřednictvím koled jsme se 
snažili naladit vánoční atmosféru v Alž-
bětinkách a na besídce pro rodiče. Ne-
zapomněli jsme ani na  důležitý svá-
tek našich maminek a babiček. Progra-
mem ve  formě básní, písní a  tanečků 
jsme potěšili seniory klubu důchodců, 
Alžbětinek a Pohody. 
Takže děti, moc vám děkujeme a  pře-
jeme vám hodně úspěchů v další nové 
etapě Vašeho života!

Učitelky třídy Myšek, MŠ Bezručova

Nastává čas se rozloučit
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Informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
nastává čas různých festivalů a akcí, které můžete navštívit v na-
šem kraji a které Moravskoslezský kraj finančně podporuje.
Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka probíhá 
od 28.5.2019 do 1.7.2019.  Každoročně zde vystoupí špičkoví 
umělci z celého světa i z České republiky. Janáčkův máj je vě-
nován především klasické hudbě, ale již tradičně na něm má 
své místo i  jazz, mluvené slovo a  tanec. Program si můžete 
prohlédnout na webu www.janackuvmaj.cz.
Mezinárodní divadelní festival Bez hranic je nejstarším diva-
delním festivalem v  polistopadové Československé (pozdě-
ji České) republice. Téměř třicetiletá tradice festivalu Bez hra-
nic/Bez granic je nerozlučně spojená se dvěma městy – Čes-
kým Těšínem a polským Cieszynem. Scénu Těšínského diva-
dla a  Divadla Adama Mickiewicze letos nově doplní jeviště 
ve sportovní hale Slezské univerzity v Cieszyně. Tento festival, 
který se koná od 1. do 8.6.2019, přinese mimořádná, oceňo-
vaná a současná představení z Česka, Polska a Slovenska. Více 
na https://borderfestival.eu/cs/.
Od  11. do  17. června proběhne ve  Frýdku-Místku 25. ročník 
Mezinárodního folklórního festivalu CIOFF/IOV F-M. Festival 
pořádá Statutární město Frýdek-Místek a Dětský folklorní sou-
bor Ostravička. Vrcholem programu festivalu je „Roztančené 
náměstí“, kdy se během sobotního dopoledne představí dět-
ské i dospělé soubory od nás i ze zahraničí. Letošního ročníku 
se zúčastní například soubory z Mexika, Indie, Ruska nebo Slo-
venska. www.folklornifestivalfm.cz.
Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2019 oživu-
je každoročně krásné tradice a zvyky. Tento festival se koná 
22.6.2019 v  parku PZKO v  Bystřici a  shlédnete zde svatoján-
ský program, různá řemesla a vaše ratolesti se můžou zapo-
jit do dílniček. 
Kdo z vás má rád taneční festivaly, může navštívit asi největší 
festival v srdci Evropy - Beats For Love 2019, který se koná v Os-
travě v unikátním areálu v Dolní oblasti Vítkovic od 3.7.2019 
do 6.7.2019. Další informace k festivalu na www.b4l.cz/cs/.
Na  Festival na  pomezí v  Dolní Lomné se můžete těšit od  5. 
do 6. července 2019. Více na www.lomnadolina.cz.
Festival Colours of Ostrava 2019 je multižánrový mezinárod-
ní hudební festival každoročně pořádaný od roku 2002 v Os-
travě. Od roku 2012 se koná v úchvatném prostředí Dolních 
Vítkovic - bývalém areálu hutí, dolů a  železáren. Tento rok 

se koná od  17.7.2019 
do  20.7.2019 a  můžete 
zde shlédnout koncerty, 
diskuse, divadla, filmy, 
workshopy i  výtvarné 
aktivity. Více o  progra-
mu na www.colours.cz.
Letní shakespearovské 
slavnosti jsou nejstarší 
a největší divadelní pře-
hlídkou pod širým ne-
bem v  Evropě zaměře-
nou na uvádění děl Wil-
liama Shakespeara. Letní shakespearovské slavnosti se kona-
jí v tomto roce od 15.7.2019 do 12.8.2019. Info na www.shake-
speare.cz.
Gorolski Święto je druhým nejstarším folklorním festivalem 
v České republice koná se od 2.8.2019 do 4.8.2019 v přírodním 
amfiteátru v Městském lese v Jablunkově. V rámci mezinárod-
ních folklorních setkání Gorolski Święto se prezentují folklorní 
soubory ze Slezska, Čech, Moravy, Slovenska, Polska a ze za-
hraničí. Program naleznete na  www.gorolskiswieto.cz.
Dalším tradičním folklórním festivalem v  Moravskoslezském 
kraji jsou Slezské dny. Festival Slezské dny pořádá Matice slez-
ská, pobočný spolek v  Dolní Lomné. Na  letošním jubilejním 
50. ročníku festivalu, který se bude konat od 7. do 8. 9.2019, 
vystoupí bezmála 600 účinkujících. Hlavními hosty letos bu-
dou například slovenský lidový umělecký kolektiv Sľuk a Ur-
pin ze Slovenska, nebo soubory z  Černé Hory a  Ukrajiny. 
 Ing. Kateřina Chybidziurová

Člen zastupitelstva Moravskoslezského kraje
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V  pondělí 29. 4. 2019 se uskutečni-
la soutěž ve skoku do výšky s názvem 
Jablunkovská laťka.
Akce má dlouhodobou tradici. Letos 
proběhnul  již 31. ročník. Soutěže se 
každoročně zúčastňuje 80 - 100 žáků 
ze  ZŠ Jablunkov a okolních škol. Letos 
se zúčastnilo celkem 79 závodníků ze 
ZŠ Písek, PZŠ Jablunkov a pořádající ZŠ 
Jablunkov.
Akce je věnována podpoře sportová-
ní u dětí a mládeže. Zároveň mají žáci 
okolních škol možnost porovnat  mezi 
sebou svoje výškařské dovednosti a za-

soutěžit si o hodnotné ceny.
Soutěž proběhla za  finanční podpory 
Města Jablunkov.
Celkové výsledky:
Mladší žákyně  
1. Čmielová Barbora (ZŠ Písek) – 130 cm 
2. Przepiorová Klára (ZŠ Jablunkov) –  

125 cm
3. Navrátilová Beata (ZŠ Písek) – 120 cm
Starší žákyně
1. Pilchová Barbora (ZŠ Písek) – 145 cm
2. Bojková Anežka (ZŠ Jablunkov) – 140 cm
3. Maštalířová Maruška (PZŠ Jablunkov) 

-140 cm

Mladší žáci
1. Novák Vojtěch (PZŠ Jablunkov) – 

145 cm
2. Skupień Dariusz (PZŠ Jablunkov) – 

145 cm
3. Ćmiel Marek (PZŠ Jablunkov) – 140 cm
Starší žáci
1. Doleček Alexandr (ZŠ Jablunkov) - 

170 cm
2. Zielina Filip (ZŠ Jablunkov) – 165 cm
3. Sikora Marek (ZŠ Jablunkov) – 160 cm

Blahopřejeme!
ZŠ Jablunkov, Mgr. Karin Walachová

Jablunkovská laťka 2019

V  neděli 12.5.2019 se uskutečnil  tur-
naj ve stolním tenise v našem partner-
ském městě Wisla. Naše město Jab-
lunkov reprezentoval oddíl stolního 
tenisu TTC Spartak Jablunkov. Turna-
je se zúčastnilo 45 hráčů. Kategorií 39 
-59 let vyhrál jablunkovský hráč Vilém 
Niedoba.Turnaj se konal pod záštitou 
starosty města Wisla p.  Tomáše Bujo-
ka. Přátelská atmosféra, profesionální 
úroveň turnaje, krásné zázemí a hod-
notné ceny, takto můžeme zhodnotit 
tento nádherný sportovní zážitek. 

TTC Spartak Jablunkov

IV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Źródeł Wisły

TTC Spartak Jablunkov – oddíl stolního tenisu zakončil sezo-
nu v Okresním přeboru (ten je nejvyšší okresní ligou  a pod 
ní se hraje ještě pět dalších okresních soutěží) na devátém 
místě.. Tímto umístěním se TTC Spartak Jablunkov udr-
žel v  okresním přeboru. Naše B družstvo bude pokračovat 
v příští sezoně v okresní soutěži třetí třídy.  Touto cestou by-
chom rádi poděkovali Městu Jablunkov a firmě MilkEfekt – 
p.Szotkowskému za  finanční podporu. Příští sezónu zahá-
jíme v září a už nyní srdečně zveme všechny zájemce, děti 
a mládež do kroužku stolního tenisu při  DDM Jablunkov. Tré-
ninky se konají každé pondělí a pátek od 16.30 hod. v tělo-
cvičně PZŠ Jablunkov.  

Za TTC Spartak Jablunkov – oddíl solního tenisu 
V. Niedoba 

Úspěšná sezóna stolních tenistů oddílu TTC Spartak Jablunkov
Okresní přebor sezóna 2018/2019

Konečné pořadí:
1. Sokol Skalice

22 15 4 3 0 205:134 68
2. SSK Komorní Lhotka B

22 14 4 4 0 191:147 64
3. Slezan F-M

22 11 4 7 0 186:144 52
4. TŽ Třinec C

22 11 3 8 0 179:144 50
5. TTC Frýdlant C

22 11 2 9 0 172:158 48
6. Sokol Metylovice

22 9 5 8 0 181:166 46
7. ST Kozlovice B

22 9 5 8 0 169:153 46
8. Sokol Ropice B

22 9 5 8 0 185:157 46
9. Spartak Jablunkov

22 10 3 9 0 166:160 46
10. TJ Janovice

22 7 3 12 0 142:187 34
11. TTC Bystřice

22 6 0 16 0 127:189 24
12. Sokol Lískovec

22 1 0 21 0 54:218 4
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W piątkowe popołudnie 26 kwietnia 
chóry Jabłoneczka i  Mała Jabłonecz-
ka z  polskiej szkoły podstawowej za- 
prosiły swoich rodziców, dziadków, przy- 
jaciół i  sympatyków na  Koncert Wio-
senny. Koncert odbył się w sali jabłon-
kowskiego ratusza, która wypełniła się 
po brzegi.   
Przybyli także zaproszeni goście, bur-
mistrz miasta Jiží Hamrozi, prezes MK 
PZKO Jan Ryłko oraz prezes Macierzy 
Szkolnej w Jabłonkowie Agnieszka Ve-
lecká.
Podczas koncertu chóry szkolne 1. i 2. 
stopnia pod batutą pani Moniki Ły-
sek i  Katarzyny Kantor, zaprezento-

wały cały szereg wspaniałych i bardzo 
różnorodnych utworów muzycznych. 
Swe umiejętności pokazali także soliś-
ci, a jednocześnie finaliści tegoroczne-
go Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Było 
ludowo i rock and rollowo, słonecznie, 
wiosennie i kolorowo. 
Bardzo serdecznie dziękujemy wła- 
dzom miasta Jabłonkowa za  udostęp-
nienie sali oraz za  wsparcie finan-
sowe. Chcemy również podziękować 
miejscowemu kołu PZKO z panem pre-
zesem Janem Ryłką na  czele za  przy-
znanie funduszy na  działalność na-
szych szkolnych chórów.

K. Kantor

Koncert Wiosenny

Tako moda nóm nastała
coby sie pora wroz nie brała.
Ni w urzyndzie, ni w kościele,
„Na cóż nóm tyn papiyr beje?“
Ślubimy se jyny w łóżku,
dyć już mały kopie w brzuszku.
Wiesieli to kupa stoji,
bedymy tak jyny swoji.
Starostów nóm nie be trzeja
ani żodnych drużek,
wybierymy sie do świata
na delszi podróże.
Kupimy se raczi auto
aji trzi letynki.
Wybierymy sie do świata
bo je szumny, wielki.
Co tu u nas na dziedzinie?
Je to straszno nuda.
Łoglądnymy tam za wodóm
ty przepiekne cuda.
Zarobimy wielki dolce,
poznómy kyns świata.
Bedymy se żić w luksusie,
isto dłógi lata.
Uciykło już pore roczków
a pyniyz fórt ni ma.
Nie było jak na dziedzinie
ach, taki nasze lato, zima.
Jacy wyjechali, tacy sie wrócili,
jyny swego kraju
se fest już wozili.
Chłapcu trzeba iść do szkoły
tóż sie hónym wziyni,
aby se jedno nazwisko
wszecy wroz nosili. I.T.

M o d a

Dne 3. května 2019 2. stupeň naší ško-
ly oslavil DEN ZEMĚ. V letošním roce se 
žáci 6. ročníků věnovali plazům, absol-
vovali besedu o hadech s lektorem Sa-
muelem Valkem, zpracovali projekty, 
které budou prezentovat v  hodinách 
přírodopisu. Zapojili se do školní foto-
soutěže JARO V PŘÍRODĚ. 7. ročníky ab-
solvovaly besedu o včelách pod vede-
ním pana Motyky. Vyhle-
dávali informace k  ohrože-
nému druhu ptáka pro rok 
2019 – hrdličce divoké, vy-
tvářeli třídního,, plasťáka ´´z 
odpadu. 
8. ročníky měly téma voda. 
Zamýšleli se nad problé-
mem nedostatku vody. 
Ve  skupinách vytvářeli re-
klamní plakátky na  téma ,, 
co do  kanalizace nepatří´ ,́ 
součástí projektového dne 
byla exkurze na čističku od-
padních vod v  Návsí. Nej-
starší žáci absolvovali te-
rénní praxi v terénu Sušan-
ské šance. 

Žáci 1. stupně oslavili DEN ZEMĚ 17. 
5. 2019 v  rámci akce města Jablunkov 
v  městském lese a  s  Tondou obalem 
na cestách budou třídit odpad ve škole.
Všechny jmenované aktivity byly fi-
nančně podpořeny městem Jablunkov. 
Děkujeme a  těšíme se na  další spolu-
práci.

ZŠ Jablunkov

Den Země
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Speciální příloha zpravodaje

Byl to ten okamžik, kdy se zrodila hvězda. Psal se ří-
jen roku 1960, Antonínovi Tomalíkovi bylo jedena-
dvacet let a přátelé ho vybrali na ilegální žižkovskou 
výstavu Konfrontace. Na akci se sešli mladí autoři, kte-
ří se přes vyhlášení abstrakce za pronásledováníhod-
ný druh umění rozhodli ignorovat oficiální politiku 
komunistické strany a věnovat se milovanému oboru 
tajně. Patřil mezi ně i o generaci starší Vladimír Boud-
ník, nejrespektovanější osobnost zdejšího výtvarné-
ho undergroundu.
„Kluci, tady Tonda, to je ono, z něho si vemte příklad,“ 
prohlásil Boudník na vernisáži, když vzal Tomalíka ot-
covsky kolem ramen. Tomalíkova díla byla na výstavě 
nejradikálnější: reliéfní obrazy zalité asfaltem vypa-
daly jako otevřené hroby, z  nichž vyčnívaly ohloda-
né kosti popravené svobodné kultury. Z Boudníka se 
díky knihám Bohumila Hrabala později stala legen-
dami opředená figura. Stejný osud mohl potkat i To-
malíka. Jenže to by nesměla jeho hvězda v pouhých 
osmadvaceti letech zhasnout. Tento čtvrtek uběhne 
osmdesát let od  jeho narození a při té příležitosti si 

stojí za to jeho zapomenutý příběh připomenout.
Český Jackson Pollock
Pocházel z  Jablunkova a  v  hornické rodině se zfor-
moval jeho výbušný temperament, na který dodnes 
vzpomíná jeho přítel Zbyšek Sion. Poznali se v  roce 
1954 v  Brně na  Škole uměleckých řemesel. Z  ní To-
malíka ve  třetím ročníku vyhodili kvůli špatné do-
cházce a s o  rok starším Sionem se tak mohl přesu-
nout do Prahy, aby se přihlásili na Akademii výtvar-
ných umění. Sion se na  školu dostal, Tomalíka přes 
nepřehlédnutelný talent nepřijali. Sion to dnes vy-
světluje jednou z  kamarádových spontánních akcí, 
kterých s ním prožil bezpočet: v rámci školní příprav-
ky je vzal kovaný stalinista Emanuel Famíra na svou 
výstavu a Tomalík do návštěvní knihy napsal: „Famí-
ra je kretén.“
Nucený život mimo oficiální struktury byl ovšem pro 
Tomalíka požehnáním. Od  kamaráda si půjčil opuš-
těný krámek
na  Radničních schodech, a  zatímco jeho přítel Sion 
musel na  škole potlačovat touhu dělat něco výboj-

Jak dělat umění
Antonín Tomalík se nebál riskovat v tvorbě ani v životě

– dnes by mu bylo osmdesát let
JAN H. VITVAR
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nějšího než krotce moderní portréty, Tomalík si 
ve svém ateliéru dělal, co chtěl. Výsledek máme do-
chovaný díky fotografii z  jara 1959. Tomalík na  ní 
sedí pod sérií svých obrazů divoce pocákaných bar-
vou. Z  pár černobílých reprodukcí v  časopisech vě-
děl, že se ve Spojených státech stala hitem akční mal-
ba symbolizovaná jménem Jackson Pollock. U nás se 
jí odvážil věnovat jen - Antonín Tomalík.
Gestická abstrakce nebyla jeho jediným příspěvkem 
do mapy tajného kulturního života Prahy. Své přáte-
le neustále vystavoval bezděčným událostem, které 
z  jeho života udělaly jeden velký happening. Z rod-
ného města byl zvyklý, že jediná radost na světě se 
má užívat hned od rána, a proto byla spousta jeho pří-
běhů svázaná s alkoholem. Po jednom tahu tak jeho 
byt přišli ráno navštívit esenbáci, protože si po cestě 
domů ulevil na Malostranském náměstí a v hromád-
ce exkrementů nechal zapíchnutou občanku.
Jindy naopak musel na policii zajít nahlásit její ztrátu, 
protože se po mikulášské party doma probudil mok-
rý ve  spodním prádle a  zbytek oblečení byl nezná-
mo kde. Příslušníci mu je vrátili složené do úhledné-
ho komínku, který v noci nechal na mostě přes Vlta-
vu v domnění, že si už lehá do postele.
„Vůbec jsme nepřemýšleli, že se uměním budeme ně-
kdy živit,“ vzpomíná dnes Zbyšek Sion na dobu, kdy 
Tomalík prožíval své největší eskapády. Pivo stálo ko-
runu dvacet a v menze právnické fakulty byla zdarma 
polévka s chlebem, kterého si Tomalík odnášel celou 
tašku. V roce 1960 se dostal na UMPRUM. O dva roky 
později byl ale z vysoké vyloučen poté, co během de-
baty fyzicky napadl vedoucího ateliéru.
Psychiatr Stanislav Drvota ho později – tak jako ostat-
ní autory anonymně – zařadil do své knihy Osobnost 
a tvorba, v níž soustředil psychologické portréty vý-
tvarníků s  nesmlouvavými tvůrčími i  životními po-
stoji. Zdůraznil Tomalíkovu „svéhlavou neústupnost“ 
a  jeho strukturální objekty z  materiálů nalezených 
na  ulici, jež natíral laky a  temnými barvami, popsal 
jako zachycení jeho osobních ran a jizev: „Identifiko-
val se s těmito objekty, šlo mu o zobrazení vlastního 
životního martyria.“
Celý den maluju
Věci se zásadně pohnuly k  lepšímu, když byl Toma-
lík v roce 1962 díky přímluvě kolegy Jana Koblasy při-
jat do  severočeské pobočky svazu výtvarníků. Jako 
nevystudovaný umělec tím získal razítko do  občan-
ky a nemohl být odsouzen za  takzvané příživnictví. 
Tehdy se stal součástí okruhu Křížovnické školy čisté-
ho humoru bez vtipu, hospodské sešlosti umělců ig-
norujících totalitní poměry. Do  jejich recesistických 
výstupů přispěl například návratem z rybaření na Sá-
zavě s úhořem omotaným kolem krku, kterého si ne-
chal nejen v hospodě, ale i v tramvaji.
U  Křížovníků se s  ním seznámil Vratislav Brabe-
nec. Pozdější saxofonista skupiny The Plastic Peo-

ple of the Universe studoval bohosloveckou fakul-
tu a  v  Tomalíkovi našel výjimečnou osobnost, kte-
rá se nebála riskovat. „Kolem Smíchovského nádra-
ží byly starý ohrady natřený dehtem a vyjetým ole-
jem. My jsme ty prkna rvali ven a Tonda z toho pak 
v aťasu vyráběl umění, což bylo nádherný,“ vzpomí-
ná Brabenec na polovinu šedesátých let. „Přišel tře-
ba do  hospody a  říká ,kurfa‘ - on mluvil ostravsky 
– ,celý den maluju, obraz na hovno, jdu do hospo-
dy, vožeru se, přijdu domů, rozkopám obraz a obraz 
lepší‘. Prostě nám vysvětloval, jak se má správně dě-
lat umění.“
Oficiálně ho směl Tomalík vystavit jen jednou. V roce 
1966 mu uspořádala výstavu Galerie mladých v Má-
nesu. Jeho strukturální objekty pokryté dehtem a sa-
zemi podle pamětníků však působily příliš nonkon-
formně i na neoficiální kruhy. To už byl Antonín To-
malík ženatý a čerstvě se mu narodila dcera. Za kmo-
tra jí šel Zbyšek Sion, který pozoroval, jak se jeho ka-
marád v nové životní situaci zklidňuje. Po ženině ul-
timátu přestal pít a od doktora Drvoty dostal prášky 
snižující chuť na alkohol. 
Po  několika návratech k  osudové droze se mu však 
manželství rozpadlo. Žena ho nechala dál bydlet 
u sebe a Tomalík se snažil i přes osobní krach pokra-
čovat v tvorbě. V ní ustoupil od abstrakce a své mar-
tyrium otiskoval do figurálních výjevů s křesťanskou 
tematikou. Jeho poslední obraz Svatý Šebestián už 
však zůstal nedokončený.
V únoru 1968, kdy začala celá země prožívat pražské 
jaro, přemluvil kamaráda Brabence, aby šli na  pivo. 
Tah trval tři dny a pro Brabence skončil tím, že opilý 
vypadl v zatáčce z tramvaje a ztratil parťáka z dohle-
du. Tomalík pokračoval domů sám. Když ho ráno ob-
jevila po  několikadenní nepřítomnosti v  posteli bý-
valá manželka, rozzlobená odešla do práce. A po ná-
vratu už ho našla mrtvého: osudnou se mu stala kom-
binace nadměrného množství prášků s  alkoholem, 
po které se udusil zvratky ve spánku. Sion se o tragé-
dii dozvěděl od své tehdejší dívky, která se coby stu-
dentka medicíny dostala k  Tomalíkově pitvě. Stejný 
zdroj měl i Brabenec, který na kamaráda marně čekal 
v jeho ateliéru, v němž poslední dva roky přespával.
Vladimír Boudník svého potenciálního nástupce ná-
sledoval o pár měsíců později, v prosinci 1968 se obě-
sil. Ovšem zatímco Boudník se po revoluci dočkal ně-
kolika velkých výstav (aktuální probíhá v  Moravské 
galerii v Brně), jediné shrnutí Tomalíkova díla se ko-
nalo v  roce 1991 na  jeho retrospektivě v  Galerii hl. 
města Prahy. Je načase to napravit. V dějinách naše-
ho umění není příliš postav, jejichž umanutá touha 
dělat věci jinak, než se dělat mají, zní dodnes tak in-
spirativně. 

Děkujeme autorovi a časopisu Respekt za možnost pře-
vzetí textu. Město Jablunkov
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PROGRAM KINA  
MÍR JABLUNKOV 

Červen  2019
Středa 5. června v 18:00 hod.
ČR – poetické drama / Sněží! 
Film o tom, jak moc bychom si přáli být v rodinném kruhu šťastní a svo-
bodní. Lidé v rodinách kolem sebe často v tichosti chodí, mají se rádi, ale 
neví, jak si to říct a jak si pomoct. Stejně, jako hrdinky tohoto filmu.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 74 min.

Pátek 7. června v 18:00 hod.
USA - dokumentární / Tři blízcí neznámí 
Bobby, Eddy a David přišli na svět, jako jednovaječná trojčata. Hned po na-
rození byli rozděleni a adoptováni různými rodinami. Nikdo z nich ne-
měl tušení, že má sourozence. Po dvaceti letech se šťastnou náhodou setkali 
a jejich neuvěřitelný příběh se stal senzací.
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 96 min.

Středa 12. června v 17:00 hod.
USA – akční, dobrodružný / Robin Hood 
Válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se 
svým přítelem, Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické vládě 
v moderní vzrušující akční podívané. 
Mládeži do 12 nepřístupný Vstupné 40 Kč 117 min.

Pátek 14. června v 18:00 hod.
PL, CZ, SK - drama / Milost 
Vypráví příběh rodičů snažících se vyrovnat se ztrátou syna v nově nasto-
leném poválečném režimu, nepřijít o poslední zbytky důstojnosti a nechat 
svoje dítě alespoň náležitě pohřbít. Na tíživou minulost je nahlíženo pohle-
dem jejich sedmnáctiletého vnuka.
Mládeži do 15 nepřístupný Vstupné 40 Kč 100 min.

Středa 19. června v 17:00 hod.
USA – animovaný, dětský / Lego příběh 2 
Uplynulo již pět let od chvíle, kdy všechno bylo boží, a obyvatelé města 
musí čelit nové hrozbě: nájezdníkům LEGO DUPLO, kteří ničí vše rychleji, 
než obyvatelé města stíhají obnovovat.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 107 min.

Pátek 21. června v 18:00 hod.
ČR – drama / Cena za štěstí 
Lidské štěstí může mít mnoho podob. Kde ho hledat a co mu obětovat? 
Film ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokou-
šejí se jí znovu najít.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 92 min.

Středa 26. června v 17:00 hod. – SENIOR 
KINO a 19:30 hod - veřejnost
IS - drama / Arctic: Ledové peklo  
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den 
dodržuje rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany, až nakonec pochopí, 
že má jen dvě možnosti: zůstat a připravovat se na jistou smrt, nebo se vy-
dat na stovky kilometrů dlouhou pouť s nejistým koncem.  
Mládeži do 12 nevhodný Vstupné 40 Kč 97 min.

Pátek 28. června v 17:00 hod.
USA – rodinný, dobrodružný / Psí domov 
Když si Lucas adoptoval Bellu, hned se stali nejlepšími přáteli. Jednou však 
Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od domova. Cestou ji čeká mnoho 
dobrodružství, noví přátelé, nebezpečí a nástrahy, ale láska k páníčkovi je 
silnější, než nepřízeň osudu.
Mládeži přístupný Vstupné 40 Kč 92 min.

7. – 9. 6. 2019 
X. Sraz veteránů a mustangů 
v Milíkově 
Milíkov, hřiště 
Pořadatel: GT40 Milíkovský 
mustang a veterán klub
8. 6. 2019 
Mostecká věž – Grand Prix 
v ČR v Rapid šachu 
Mosty u Jablunkova, sál PZKO 
Pořadatel : ŠO TJ Sokol Mosty 
u Jablunkova, pavel.kantor@se-
znam.cz 
10. – 17. 6. 2019 
Výstava kopií obrazů Jona-
thana Huxleye – slabozraké-
ho britského malíře 
Jablunkov, Mariánské nám. 1, 
JACKi 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací, oblastní jed-
notka sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých Třinec, z. s.
12. 6. 2019
Sportovní hry MŠ 
Jablunkov, hřiště PZŠ Jablunkov 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací 
16. 6. 2019 v 15.00 hod.
SHF 2019 – Virtuózní houslo-
vé skladby 17. a 18. století 
Jablunkov, Světové Muzeum 
a knihovna Bible 

Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
17. 6. – 31. 8. 2019
Příroda očima Valtera Kanto-
ra – výstava fotografií, samo-
rostů a řezeb 
Jablunkov, Mariánské nám. 1, 
JACKi 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
19. 6. 2019
Cestovatelské kreslení s Adol-
fem Dudkem pro děti MŠ 
Jablunkov, sál radnice 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací 
22. 6. 2019 
Letnice na Ostrém – festival 
folk, country, bluegrassu 
Košařiska, chata Ostrý 
Pořadatel: chata Ostrý
24. – 26. 6. 2019
Jablunkovské dvorky – umě-
lecký workshop pro děti 
Jablunkov, pod budovou IC, 
u Lomňanky 
Pořadatel: Jablunkovské centrum 
kultury a informací
29. 6. 2019
IX. Česko-Slovenská panzer show
Návsí, restaurace U Mrózka 
Pořadatel: Spolek vysloužilých 
celníků Slezska

Přehled akcí na Jablunkovsku 
– červen 2019
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