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Milí spoluobčané,
tak jsme si dávali naději, že virus, kte-
rý tak zásadně mění náš svět, slábne 
a částečně mizí. Opak je pravdou a my 
jsme byli poslední dobou nejvíce sklo-
ňované město v  celé České republi-
ce, a to z důvodu ohniska nakažených. 
Je mi moc líto všech, kteří se s nemo-
cí musí potýkat, a hlavně jim přeji brz-
ké uzdravení. Také bych rád apelo-
val na všechny občany, kteří musí ab-
solvovat karanténu, aby tak učinili se 
zodpovědností a neohrožovali ostatní. 
Bylo by krajně bezohledné vůči ostat-
ním občanům, pokud by se náhodou 
někdo z pozitivně nakažených prochá-
zel po městě a co hůř, chodil normálně 
do  obchodů a  restaurací. „Snad je to 
fáma“. Nikdo z nás nemá jistotu, jestli 
vir nezmutoval a zeslábnul, i přesto, že 
tomu všechna data nasvědčují. Je jen 
na nás, jak k tomu bez paniky přistou-
píme.
Od měsíce září budeme mít možnost 
pravidelně dezinfikovat naše městské 
veřejné prostory, protože jsme se roz-
hodli využít nabídky firmy pana Hra-
dila, který se specializuje na  prosto-
rovou dezinfekci. K  této činnosti by-
chom chtěli využít služeb našich hasi-
čů, kteří budou schopni po zaškolení 
samostatně vyčistit náš jakýkoliv pro-
stor. Počítáme s pravidelným dezinfi-
kováním jak škol a školek, tak i celého 
městského úřadu. Děkujeme našemu 
veliteli hasičů Bc.  Davidu Sadowské-
mu, že vždy ochotně se svou jednot-
kou pomáhá a  snaží se profesionál-
ně přistupovat ke  každé situaci. Sa-
mozřejmě to bude stát nějaké peníze, 
ale je to zanedbatelná částka, pokud 
se jedná o lidské zdraví. 

Co se týká chodu úřadu, tak jste jis-
tě zaznamenali, že čtvrtky a pátky je 
do odvolání úřad uzamčen. Jedná se 
pouze o  preventivní opatření, které 
by mělo omezit případné šíření viru. 
Všechno ale můžete v  tyto dny tele-
fonicky domluvit a  případně i  vyří-
dit. Naši pracovníci jsou připravení 
vám ochotně pomoct i v  této neleh-
ké době. 
Na 15. září jsme měli připraveno slav-
nostní otevření našeho nově posta-
veného IVC. Vzhledem k současné si-
tuaci jsme byli nuceni tuto akci zrušit, 
a proto dovolte, abychom i touto ces-
tou poděkovali Moravskoslezskému 
kraji a  Ministerstvu vnitra za  finanč-
ní příspěvek, naší krajské zastupitel-
ce Ing. Kateřině Chybidziurové za  lo-
bování a  podporu, všem jablunkov-
ským zastupitelům za možnost reali-
zace projektu, Jiřímu Labajovi za do-
zor nad celou stavbou a v neposled-
ní řadě Bc.  Davidu Sadowskému, 
Mgr.  Pavlu Kufovi (veliteli MěP), kte-
ří si hlídali a doplňovali případné ne-
dostatky v projektu. Den otevřených 
dveří pro veřejnost proběhne, až nám 
to situace umožní, o  termínu bude-
me s  dostatečným předstihem infor-
movat. 
Z investičních akcí bychom měli v září 
začít dle plánu opravovat určitou část 
místních komunikací, probíhá reno-
vace venkovních schodišť na PZŠ Jab-
lunkov, bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na  zastřešení teras v  MŠ č. p.  800, 
budou se montovat venkovní žalu-
zie na  ZŠ Lesní, probíhá odhlučnění 
učeben na  ZUŠ, informační centrum 
bude mít nová okna a opraví se také 
jejich venkovní schodiště. Velmi dob-

ře jsme na tom s přípravou projekto-
vé dokumentace na výstavbu nové jí-
delny u  ZŠ Lesní, která si už léta za-
slouží renovaci. Snad se nám vše po-
vede. 
Je logické, že jsme museli zrušit i veš-
keré kulturní akce, včetně našeho ob-
líbeného Jabkového dne. Pevně vě-
řím, že příští rok si vše vynahradíme 
a zase se budeme moci setkávat, ba-
vit se a  vyměňovat si názory. Potře-
bujeme slyšet, jaké máte potřeby, co 
chcete ve městě opravit, co uklidit, co 
vybudovat, co děláme špatně a mož-
ná i to, co děláme dobře. Každopádně 
děkujeme za  jakýkoliv podnět a  ná-
zor, jsme si vědomi, že město je nás 
všech a  chceme v  něm žít bezpečně 
a spokojeně. 
Na závěr bych chtěl ještě popřát všem 
školákům, učitelům a  rodičům „nor-
mální“ školní rok a nám všem dohro-
mady pevné zdraví. 

Luboš Čmiel, místostarosta města

NEPŘEHLÉDNĚTE !!! 
Besedy s vedením města

Beseda seniorů s vedením města, která byla původně naplánována na středu  
16.9.2020, je zrušena. Důvodem je, že nechceme v současné době, v souvislosti 
s Covid-19, ohrozit Vás seniory shromažďováním ve větším počtu osob na jednom místě.

Další besedu pak plánujeme na STŘEDU 9. prosince 2020 od 14.30 do 16.00 hodin. 
Děkujeme za pochopení! 

Ing. Jiří Hamrozi, starosta města Luboš Čmiel, místostarosta města
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Korona, bez ko-
rony, ke  koro-
ně, vidím ko-
ronu… Ano, je 
to tak. Nejčas-
těji skloňované 
slovo letošní-
ho roku je KO-
RONA. Právě 
ona je také dů-
vodem zruše-
ní mnoha akcí, 

mezi jinými i  tradičního jablunkov-
ského jarmarku. A  protože nebyl jar-
mark, nebyla předána ani cena měs-
ta. Vedení Jablunkova našlo náhradní 
termín v září – Jabkový den. Bohužel, 
kvůli koroně, která opět dorazila ne-
zvána a  nevítána, se neuskuteční ani 
ten. Nicméně jablunkovské osobnosti 
navržené v  roce 2020 na  cenu města 
své ocenění rozhodně dostanou. Ač to 
bude, jak už jsme ostatně od  letošní-
ho jara zvyklí, v komorním uspořádání. 
Cenu města Jablunkova „JABLUNKOV-
SKÉ JABKO 2020“ obdrží:

Mgr.  Libuše Ježowiczová za  dlou-
holetou obětavou činnost spojenou 
s  přípravou, realizací a  účastí na  ak-
cích města, za  propagaci Jablunkova 
a  jeho tradic. Také za  pečlivé vedení 
kroniky města a  s  tím spojených čin-
ností. Paní Ježowiczová také mnoho 
let napomáhala při fungování soubo-
ru Jackové.
Ing.  Libor Műller za  dlouhole-
tou práci v  parku Santoria Jablun-
kov, který je unikátní parkovou sbír-
kou dřevin, druhou nejbohatší sbír-
kou na severní Moravě. Pan Műller se 
velkou měrou zasloužil o jeho celko-
vou obnovu, nové výsadby a  mimo 
jiné také o  zařazení parku Sanatoria 
do  Unie botanických zahrad České 
republiky. 
Jan Legierski je od  roku 1970 aktiv-
ním členem hasičského záchranného 
sboru Jablunkov. Za  padesát let prá-
ce, kterou ve  svém volném čase vě-
noval pro dobro a bezpečí jablunkov-
ských občanů si cenu města rozhodně 
zaslouží.

Miroslav Geissler „in memoriam" 
za  rozvoj sportu, především volejba-
lu, v  Jablunkově. Pan Geissler byl za-
kladatelem jablunkovského volejbalo-
vého oddílu. Dlouhá léta pracoval v TJ 
Spartak Jablunkov. 
Jan a  Jadwiga Kluzovi „in memori-
am" zažili během druhé světové vál-
ky pobyt v  koncentračních táborech 
Osvětim a Birkenou. Naštěstí oba pře-
žili a v 70. letech začali organizovat ex-
kurze žáků 8. a 9. tříd jablunkovských 
škol na tato místa. Paní Kluzová prová-
zela žáky bývalými tábory a vykládala 
o  tom, co prožila. Pan Kluz uspořádal 
spoustu výstav a vzpomínkových akcí. 
Manželé Kluzovi si vzali za svůj životní 
cíl seznamovat další generace s hrůza-
mi války právě proto, aby je nemusely 
nikdy prožít. 
Oceněné pozveme k  předání na  rad-
nici a  vás ostatní budeme informo-
vat prostřednictvím fotoreportáže 
na stránkách říjnového Jabka. 
Mgr. Dana Kohutová, MěÚ Jablunkov, 

odbor školství a kultury

Cena města 2020 versus nepřítel č. 1 – korona!

Platba místního poplatku za odpady
Je tu opět nové pololetí a s ním i obdo-
bí výběru místního poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen poplatku 
za odpady).
Sazba poplatku:
600 Kč na rok 2020 (pololetí 300 Kč)
Splatnost: 30. září 2020
Způsoby úhrady poplatku:
1. v hotovosti na pokladně města, mož-

ná je i platba kartou, bez manipulač-
ních poplatků

2. prostřednictvím služby SIPO
3. bezhotovostním převodem na  účet 

1783-1681984379/0800 – nutno uvést 
variabilní symbol

4. zaplacení složenky na poště
K  jednotlivým způsobům úhrady uvá-
díme podrobnější doplňující informace:
Preferujeme úhrady poplatku prostřed-
nictvím služby SIPO. Pro využití této 
služby stačí nahlásit správci poplatku 
spojovací číslo.
V případě úhrady bezhotovostním pře-
vodem je nutné uvést správný varia-
bilní symbol platby. Každý občan má 
svůj neopakovatelný variabilní symbol 
po celou dobu evidence trvalého byd-
liště v Jablunkově stejný. Tento variabil-
ní symbol je vždy vytištěn buď na poš-

tovní poukázce, nebo na  pokladním 
dokladu. Občané, kteří platí poplatek 
bezhotovostně přes účet, si příslušný 
variabilní symbol mohou odsouhlasit 
u  správce poplatku. Variabilní symbol 
si mohou sami zkontrolovat ve  svých 
výpisech z běžného účtu, či z dříve ob-
držené složenky nebo pokladního do-
kladu.
Poplatek za odpady je třeba uhradit ja-
kýmkoli způsobem ještě před rozeslá-
ním složenek, a  to nejpozději v  ter-
mínu do  30. září 2020. Přispějete tak 
ke  snížení nákladů spojených s  tiskem 
a doručením složenek.
Občanům, kteří v  termínu do  30. září 
2020 nevyužijí možnost úhrady poplat-
ku některým z  výše uvedených způso-
bů, budou následně rozeslány složen-
ky dle trvalého bydliště (tzn. všem 
jednotlivým osobám - plátcům).
V  případě potřeby vám rádi poskytne-
me další informace na MěÚ Jablunkov.
Správce poplatku: Romana Ćmielová, fi-
nanční odbor MěÚ Jablunkov, budova 
radnice, kancelář č. 6, č. tel: 558 340 638, 
e-mail: romana.cmielova@jablunkov.cz, 
úřední hodiny: pondělí a středa: 8 – 17 
hod., úterý, čtvrtek, pátek: 8 – 13 hod.

Ing. Romana Ćmielová,  
MěÚ Jablunkov, odbor finanční

MĚSTSKÁ POLICIE 
JABLUNKOV  
– informuje

14.7.2020 – Pěkně se prodražila bu-
jará oslava narozenin muži, který ru-
šil své sousedy do druhé hodiny ran-
ní. Jelikož hlídka přijala za noc něko-
lik oznámení, byl oslavenec předvo-
lán na  služebnu k  podání vysvětlení, 
za své jednání obdržel tučnou poku-
tu.
20.7.2020 – Velké štěstí měl muž cizí 
národnosti, který v  roztržitosti po-
ložil peněženku se všemi doklady 
na  kapotu svého auta zaparkované-
ho na Mariánském náměstí. Následně 
z místa odjel, peněženku mu se všemi 
doklady vrátil poctivý nálezce. 
6.8.2020 – V nočních hodinách zasa-
hovala několikrát hlídka městské po-
licie v jedné problémové rodině, kdy 
oba manželé dlouhodobě požívají 
alkoholické nápoje a  pod jejich vli-
vem řeší rodinné problémy. Jelikož 
muž neudržel své emoce na  uzdě 
a fyzicky napadl svou manželku, kte-
rá musela být ošetřena, věc byla po-
stoupena na příslušný odbor k doře-
šení. 

Mgr. Pavel Kufa, 
velitel MěP Jablunkov
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Lidé mohou pomoci zmírnit násled-
ky tragédie v  Bohumíně. Moravsko-
slezský kraj získal od Ministerstva vni-
tra ČR potřebné osvědčení, aby mohl 
zahájit veřejnou sbírku. Ti, kteří chtě-
jí přispět, mohou peníze zasílat až 
do 30. 9. 2020 na účet 868686/2700.
„Sobotní událost v  Bohumíně je nej-
tragičtějším požárem v  republice 
za  posledních třicet let. Vždy, když 
jako hejtman stojím tváří v  tvář po-
dobným nešťastným událostem, uvě-
domím si, jak pomíjivý život může být. 
Vždyť před pár měsíci lidé přispívali 
do sbírky kvůli střelbě ve Fakultní ne-
mocnici. Neuplynul ani rok a opět úpl-
ně zbytečně vyhasly další životy. Ten-
tokrát mezi nimi byly i děti. Moc děku-

ji všem, kteří se rozhodnou do  sbírky 
přispět. Lidská sounáležitost a upřím-
ný zájem je jedním ze způsobů, jak 
se dá čelit zlobě a  nenávisti,“ uvedl 
hejtman Moravskoslezského kraje Ivo 
Vondrák s tím, že krajští radní doporu-
čí Zastupitelstvu Moravskoslezského 
kraje do  sbírky vložit také příspěvek 
za kraj. Rozhodnuto bude 3. září 2020 
na jednání zastupitelů kraje.
Výše příspěvku, kterou by měl Morav-
skoslezský kraj do sbírky vložit, je urče-
na stejným způsobem, jako v prosinci 
2019 po  střelbě ve  Fakultní nemocni-
ci Ostrava. Kraj ze svého rozpočtu při-
spěje do sbírky za každého zemřelého 
100 tisíc korun a  50 tisíc za  každého, 
kdo byl při požáru zraněn.

K  půlnoci dne 16. 8. 2020 je celkový 
stav účtu veřejné sbírky 477.643 Kč. 
Stav účtu je zveřejňován každý všední 
den v dopoledních hodinách.
Číslo účtu UniCredit Bank, kam mohou 
lidé až do  30. 9. 2020 posílat své pří-
spěvky, je: 868686/2700
Zasláním prostředků na sbírkový účet 
dárci vyjadřují souhlas se zveřejněním 
jejich jména a zaslané finanční částky. 
Potvrzení pro účely snížení daňové-
ho základu bude vystaveno na zákla-
dě žádosti zaslané na adresu ivana.vy-
metalova@msk.cz nebo miroslava.no-
vakova@msk.cz.
Pro platby ze zahraničí prosím použijte 
IBAN: CZ72 2700 0000 0000 0086 8686 
SWIFT (BIC): BACXCZPP

Sbírka na pomoc obětem požáru v Bohumíně

Třiatřicetiletou historii má nejdelší šta-
fetový běh s  hořící pochodní přes více 
než 140 zemí světa Mírový běh - Pea-
ce Run. Jeho posláním je šířit atmosfé-
ru přátelství, míru a porozumění a pře-
konávat hranice mezi lidmi, což symbo-
lizuje Mírová pochodeň. Letos se běžela 
pouze trasa po České republice - z jejího 

nejvýchodnějšího bodu v Bukovci (1.8.) - 
do nejzápadnějšího v Aši (16.8.). Jablun-
kov byl po Bukovci první zastávkou. 
Míroví běžci doběhli do jablunkovské-
ho parku za radnicí v sobotu 1. srpna 
kolem šesté hodiny navečer. Dopro-
vázeli je nejmladší jablunkovští hasiči, 
kteří si také hned vyzkoušeli, jaký po-

cit to je, nést mírovou pochodeň. A do-
konce odpověděli správně na otázku, 
kde vlastně mír můžeme najít. Zdali-
pak to víte i vy? Přece v srdci! 
Na další etapu pak vyběhli běžci s po-
chodní hned následující neděli 2. srp-
na v 10 hodin dopoledne z jablunkov-
ského rynku a  vyprovázeli je členové 
1. běžeckého oddílu. Za všechny, kteří 
jsme si tu neděli mohli pochodeň (sa-
mozřejmě vydezinfikovanou ) po-
držet nebo s  ní popoběhnout, mohu 
slovy jablunkovského starosty Jiřího 
Hamroziho říci, že mír a přátelství pro 
nás znamená cítit se bezpečně v naší 
zemi i v našich domovech. Mít spoko-
jenou rodinu a dost času pro všechny, 
které máme rádi. Být zdraví a spokoje-
ní, ale také skromní a pokorní. A s ote-
vřeným srdcem pomáhat těm, kteří ta-
kové štěstí nemají.
Mgr. Dana Kohutová, MěÚ Jablunkov, 

odbor školství a kultury

Jablunkov byl součástí mírového běhu

V  souvislosti s  otevřením nového ob-
chodního centra na ul. Nádražní (Pod 
Pilanou), se rozšiřují stávající cílové 
stanice TAXI SENIOR o stanici BILLA. 

UPOZORNĚNÍ 
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Jablunkov je městečko sice malé 
a  první na  rozbřesku, ale i  v  něm 
žijí lidé, kteří si zaslouží pozornost 
nás ostatních. A důvody pro to mo-
hou být různé. Třeba jsou skvělí 
ve  své práci, ať už jako lékaři, ma-
nažeři či pekaři. Nebo mají zajíma-
vé koníčky. Anebo dosáhli výraz-
ných úspěchů na poli sportu či kul-
tury. V srpnovém Jabku jsme si po-
vídali s Martinem Rusnokem, který 
jako dalšího nominoval Stanislava 
Delinu.

Jste rodilý Jablunkovan, pane 
Delino?
Kdepak. Já jsem se narodil za dru-
hým kopcem, jak se říká, v Zákop-
čí u  Čadce, kde jsme žili ve  sta-
ré dřevěnce až do mých devíti let. 
Bylo nás pět sourozenců, mám 3 
bratry a sestru. Otec dojížděl do prá-
ce do třineckých železáren a tam mu 
pak nabídli byt. Přestěhovali jsme se 
a v Třinci jsem byl do svých pětadva-
ceti. Až pak jsem se přiženil do  Jab-
lunkova, přesněji řečeno do  Návsí, 
které tehdy k Jablunkovu patřilo. 

Byl to velký rozdíl Třinec a Jablun-
kov?
Byl to samozřejmě rozdíl, ale mu-
sím přiznat, že ve  prospěch Jablun-
kova. Byl jsem blíž ke  kraji, kde jsem 
se narodil a především k přírodě. Pro-
to mi to malé městečko s lesy a kop-
ci na dosah přirostlo k srdci. Mám to-
tiž moc rád přírodu, je to úžasný po-
cit jít do  lesa na  houby, na  ostružiny 
nebo na borůvky. Příroda je po spor-
tu hned další věc, bez které bych si 
svůj život nedokázal vůbec předsta-
vit. A navíc k mému srdcovému spor-
tu – fotbalu - byl Jablunkov také jako 
stvořený. A je stále.

Jak jste s fotbalem začínal? 
Velmi brzy, už od  tří čtyř let. Tehdy 
jsme ještě bydleli v Zákopčí a všich-
ni kluci tam hráli od  malička fotbal. 
Na celou dědinu byl jeden míč a bě-
hali jsme za  ním od  rána do  večera. 
Když jsme se přestěhovali do  Třin-
ce, pokračoval jsem s  fotbalem 
i  tam. Hrál jsem za  žáky, za  dorost 
i  za  muže. Ještě před tím, než jsem 
se oženil, mě kamarádi přesvědči-
li, abych šel hrát fotbal sem do Jab-
lunkova. A já souhlasil. Zažil jsem tu 
úžasnou fotbalovou kariéru, postou-

pili jsme tenkrát do  krajského pře-
boru, našel jsem spoustu kamará-
dů, měli jsme skvělé fanoušky, kte-
ří s  námi jezdili na  zápasy, sešlo se 
jich i  čtyři sta a  jeli fandit. Dal jsem 
tu svůj nejslavnější gól v zápase pro-
ti Zambii! Velmi rád na ten čas vzpo-
mínám. Měl jsem svůj fotbalový idol 
– Antonína Febera, jemuž jsem se 
chtěl podobat. Fascinoval mě jeho 
přístup i  způsob myšlení. Fotbalu 
obětoval všechno a byl to prostě srd-
cař… Hned po  ukončení aktivní ka-
riéry jsem začal trénovat – od  těch 
nejmenších dětí až po  ty starší. Už 
je to vlastně 34 let, co se věnuju do-
růstající generaci fotbalistů. Ale teď 
už bych rád toto své trenérské žez-
lo předal dalším a  nějak není komu. 
A  přitom stačí kdokoliv, kdo by to 
dělal rád. Nemusí mít žádné trenér-
ské zkušenosti, ve všem bych ho za-
učil, proškolil. Stačí, aby měl rád 
sport a  děti. Neumíte si představit, 
jaká je to radost, když vidíte ty prc-
ky, jak jsou nadšení, když dají gól. 
Je to úžasný pocit to s  nimi sdílet. 
A já bych se rád věnoval už jen svým 
vnukům a těm úplně nejmenším dě-
tem tří až čtyřletým. 

Vlastně jste mi neřekl, jestli máte 
v rodině fotbalové pokračovatele? 
Já mám tři děti a čtyři vnoučata. A sa-
mozřejmě sport patří k  jejich životu 
od malička. Roky se mnou trávily čas 
na hřišti. Když šla máma na odpoled-
ní směnu a  já na  fotbal, museli jít se 
mnou. Vždycky se našla nějaká dob-

rá duše, která je tam pohlídala. Syn 
se fotbalu věnoval, dokud mu to 
pracovní vytížení dovolilo. A  jed-
na dcera běhá delší tratě, má za se-
bou i nějaký ten maraton. A vnou-
čata? Nejlépe prý teď kope naše 
nejmenší Dorotka – alespoň to syn 
říká. Takže naděje tu je.

Martin Rusnok vás navrhl také 
proto, že vás prý den co den vidí 
upravovat hřiště…
Je to tak. Už dvě desítky let se 
také starám o  údržbu fotbalové-
ho hřiště. Musí být v pořádku, když 
chcete, aby se na  něm dobře hrá-
lo. Vždycky to tak bylo. Cítím za to 
velkou odpovědnost. Manželka by 
byla raději, kdybych pečoval o  za-
hradu. Ale já ji říkám: „Marné, nej-
dřív musí být v pořádku hřiště.“ Ale 

i toto snad už také brzy předám mlad-
ším…

Co byste si ještě přál do budoucna? 
Já bych si přál, aby v Jablunkově při-
bývalo malých a  mladých fotbalistů. 
Ono je to teď tak trochu obráceně. My 
jsme kdysi moc chtěli hrát, ale nejdří-
ve jsme museli splnit všechny povin-
nosti, a pak nás teprve rodiče pustili. 
Dnes se dětem moc nechce. A přitom 
tady v  Jablunkově mají ideální pod-
mínky. Hřiště je blízko, rodiče se o ně 
nemusejí bát. Budou se hýbat, otužo-
vat, budou zdravější, najdou si spous-
tu kamarádů, prožijí si mnoho radost-
ných okamžiků. A navíc – kdo umí fot-
bal, umí vlastně všechno! Protože fot-
bal, to jsou rychlé nohy, ale také mys-
lící hlava. Takže se pak klidně může 
pustit do  volejbalu, nohejbalu, ale 
třeba i do atletiky!

Já jsem rozený optimista. Mám moc 
rád mladé lidi. Nesnáším, když staří 
mamrají, jaká je ta mládež dnes hroz-
ná. To jdu raději pryč. Vždyť i za nás se 
tohle říkalo! A není to pravda. Najdou 
se samozřejmě i ti „hrozní“, ale větši-
na je skvělá. 

Koho navrhujete jako dalšího 
do naší rubriky? 
Já bych rád předal štafetu Kateřině 
Chybidziurové, protože si myslím, že 
to je osobnost, která toho už teď dělá 
pro Jablunkov hodně a nejspíše toho 
ještě hodně udělá.

Děkuji za rozhovor. 
Dana Kohutová

Patří mezi nás … Znáte je?
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Informace  
z Moravskoslezského kraje 
Vážení občané,
je po  prázdninách a  já bych chtěla nej-
prve popřát zejména všem pedagogic-
kým pracovníkům úspěšný start v  no-
vém školním roce a hodně zdraví a ener-
gie v současné komplikované epidemio-
logické situaci. 
Do  krajských škol v  Moravskoslezském 
kraji z evropských fondů za poslední čty-
ři roky přiteklo přibližně 920 milionů ko-
run. Za 280 milionů kraj zrealizoval desít-
ky projektů, díky kterým získalo více než 
30 škol nové dílny nebo učebny. Dalších 
340 milionů korun šlo na úpravy budov 
a  zajištění energetických úspor, na  tak-
zvané měkké projekty kraj z  EU získal 
přes 300 milionů. Pro Moravskoslezský 
kraj je jedním z klíčových faktorů kvalit-
ní vzdělávání, a  to z  toho důvodu, aby 
byl náš region atraktivním místem pro 
lidi, kteří zde žijí. Proto je na školství kla-
den veliký důraz. Dobré školy a  kvalit-
ní výuka totiž tvoří schopné a kvalifiko-
vané pracovníky, díky kterým se bude 
dařit naší ekonomice, která zvýší životní 
úroveň a  tím pádem i  atraktivitu regio-
nu. Kraj žádal o podporu z Evropské unie 
prostřednictvím Integrovaného regio-
nálního operačního programu, Operač-
ního programu Životní prostředí a Ope-
račního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a  všechny podpořené projekty 
kraj spolufinancoval ze svého rozpočtu. 
Spoluúčast kraje tvořila deset až šedesát 
procent celkových výdajů, zbytek pokry-
la s přispěním státu Evropská unie. Díky 
financím z evropských zdrojů získaly kraj-
ské školy také moderní vybavení. V šesti 
školách vznikly za  30 milionů korun la-
boratoře virtuální reality, které umožňu-
jí použití 3D interaktivních výukových 

aplikací, vizualizaci modelů vytvořených 
žáky nebo online spolupráci mezi škola-
mi ve  společném 3D prostředí. Nejmo-
dernější technologie pomáhají zatraktiv-
nit technické obory, také hrají důležitou 
úlohu při samotné výuce. Umožňují lep-
ší a srozumitelnější znázornění, což je pro 
studium velmi důležité. Tyto technolo-
gie se navíc stále více rozšiřují v průmys-
lu, takže jejich znalost zvyšuje uplatnitel-
nost absolventů škol. Do projektu „Výuka 
pro Průmysl 4.0“ za 25 milionů korun se 
zapojilo 6 průmyslových škol, které byly 
pro výuku vybaveny moderními prů-
myslovými kolaborativními roboty. Stře-
doškoláci se tak mohou kvalitně připravit 
na využívání robotiky v průmyslu, která 
se stala velmi progresivní oblastí. Proto 
Moravskoslezský kraj plánuje školy do-
vybavit dalším příslušenstvím, které vý-
razně rozšíří možnosti výuky o další mo-
delové úlohy využitelné v  průmyslové 
praxi. Řada škol se díky evropským zdro-
jům může chlubit novými jazykovými 
učebnami, učebnami ICT, přírodovědný-
mi učebnami, CNC přístroji, laboratoře-
mi měřící techniky nebo například nový-
mi svařovacími technikami. Důležité jsou 
i takzvané měkké projekty, na které kraj 
od roku 2016 z EU získal přes 300 milionů 
korun, a mezi kterými vyniká projekt Od-
borné, kariérové a  polytechnické vzdě-
lávání v  MSK (OKAP) s  finančním rozsa-
hem téměř 190 milionů. Do OKAPu, kte-
rý má za cíl podporu odborného vzdělá-
vání v regionu, je zapojeno několik desí-
tek partnerů. Kromě 13 odborných střed-
ních škol a  desítek škol základních se 
do projektu zapojily organizace, které se 
zabývají vzděláváním pedagogů nebo 
také interaktivními programy pro peda-
gogy i žáky. Jsou to například Ostravská 
univerzita, Velký svět techniky v Dolních 

Vítkovicích či ZOO Ostrava. Mezi aktivi-
ty projektu patří sdílení odborných uče-
ben, řemeslné workshopy, kroužky nebo 
například soutěže. Na tento projekt bude 
navazovat jeho nástupce, který bude 
rozšířený o další témata, jako jsou napří-
klad kybernetická bezpečnost, badatel-
ská výuka nebo finanční gramotnost. Ev-
ropské peníze také pomohly stavebním 
úpravám, které spočívaly v zabezpečení 
bezbariérového přístupu, ale také v zajiš-
tění energetických úspor. Moravskoslez-
ský kraj pokračuje s významným přispě-
ním Evropské unie v zateplování vybra-
ných školských budov, od roku 2016 šlo 
v regionu na tyto projekty téměř 340 mi-
lionů korun.
Sami vidíte, že nejen za  poslední čty-
ři roky z evropským fondů bylo získáno 
pro náš kraj do  oblasti školství obrov-
ské množství finančních prostředků a tak 
bychom rádi, za  Moravskoslezský kraj, 
v  tomto úsilí pokračovali i  v  dalším ob-
dobí 2021-2027. Vzdělávání je pro rozvoj 
regionu zásadní a nemalé investice jsou 
k tomu potřeba.
Pevné zdraví vám všem přeje

Ing. Kateřina Chybidziurová,  
Člen zastupitelstva  

Moravskoslezského kraje 

Určitě je tato otázka 
položena předčasně, 
ale využuji příležitost 
vyjádřit se k tématu. 
Ve vztahu k infekčním 
onemocněním je dů-
ležité posuzovat situa-

ci lokálně. Vždy, když vidím situaci v USA 
či ve  velkých městech, vidím fotografie 
přeplněných nemocnic a  márnic, mám 
hrůzu z velkého rizika takové epidemie. 
Na druhou stranu se snažím vnímat naši 
místní situaci v okrese či v našem kraji. Po-
čty, kterými nás zahrnují média, stále po-
važuji za velmi příznivé a co je mnohem 
důležitější, je i relativně příznivý průběh 
onemocnění, kdy jen malá část pacien-

tů vyžaduje ústavní léčbu, případně drs-
nější rizikové metody jako je umělá plicní 
ventilace (dýchací přístroj) nebo mimo-
tělní oběh podporující plíce (ECMO). Pra-
videlně se informuji v  třineckých nem-
ocnicích, kolik ošetřují těžce nemocných 
s covidovou virosou. Jsou to jednotlivci.
Je-li to tak, že nemoc má naštěstí v na-
šich krajích mírnější průběh, pak už se to-
lik neobávám a mohu říci, že mi větší sta-
rost dělají razantní opatření s dalekosáh-
lými důsledky, které vláda z pozice moci 
a ve  jménu obecného dobra plošně za-
vádí. Dále mi starost dělá to, jak se lidé 
chovají k těm, kteří onemocní nebo jsou 
jen rizikoví. Nevím, odkud pramení pocit 
nadřazenosti. Jakoby se nemohlo stát, že 

onemocní právě oni. Vnímám samozřej-
mě i  ty, kteří odvážně vstupují do rizika 
a pečují o postižené. 
Kladu si otázku, zda-li se nechám naoč-
kovat covidovou vakcínou, až bude jed-
nou k dispozici. Nepatřím do rizikové sku-
piny a  doufám v  nekomplikovaný prů-
běh. Je možné, že mi samotný virus po-
slouží stejně dobře jako umělá vakcína. 
Přeji si, aby moje slova byla chápána jako 
protinázor v  médiích utvrzované atmo-
sféře stra-chu. Své postoje neprezentuji 
jako jediný správný přístup, ale více jako 
osobní postoj. 
Autor je lékařem kardiologické ambulan-
ce v Jablunkově. 

MUDr. Bronislav Holek

Kladu si otázku, jestli si nechám naočkovat COVID vakcínu? 
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1687 - Farářem v  Jablunkově byl Sebastjan Hyrdel. Zís-
kal pro katolickou víru 700 evangelíků. Některé údaje 
jsou z jeho kroniky, kterou vedl a na kterou se odvolává  
I. díl jablunkovské kroniky. V té době byl hřbitov u koste-
la ve špatném stavu. Pásl se na něm dobytek, jelikož ne-
bylo udržováno oplocení. Dřevěná fara měla dvě světni-
ce a komoru.

1688 - Školním mistrem (rektorem) byl Jiří Eysner, utra-
kvista. Byl současně městským písařem. Měl už nedaleko 
fary dosti velkou dřevěnou školní budovu. V zimě míval 
ve škole 60 dětí, v létě méně. Učilo se "moravsky".

1753 - Zachovala se samostatná pozemková kniha Žihly, 
která je prvním a  nejstarším dokladem o  existenci této 
osady.

1805 - V Jablunkově žilo asi 1 600 obyvatel, z toho 600 tkalců.
1890 - (18.9.) Ve 3 hodiny odpoledne vznikl požár u jablun-

kovských občanů Fr. Speila a J. Sniegoně. Shořelo 7 domů 
v ulici Těšínské (Nádražní) a 40 domů v ulici Polské. 

1890 - O  půlnoci z  24. na  25. 9. opět hořelo. Požár vznikl 
v  kostele. Byly poškozeny varhany, hlavní oltář, shoře-
ly obrazy i  liturgické šaty. Jablunkov při sérii těchto po-
žárů ztratil 411 obytných budov a  87 ostatních budov 
mimo hospodářské budovy.  
209 rodin, to je asi 
1100 osob zůsta-
lo bez přístřeší a po-
travin. Přibližná ško-
da se odhadovala 
na 180 000 florénů.

1905 - Vedle staré rad-
nice byla vybudová-
na nová radnice.

1921 - (15.9.) Otevře-
ny 2 české školy, 
a to čtyřtřídní v Jab-
lunkově pro 124 žáků a v Mostech pro 34 žáků.

1928 - (9.9.) Zahájeno vyučování v nové polské škole (na uli-
ci Školní).

1936 - (1.9.) Zahájeno vyučování na  Spolkovém českoslo-
venském reálném gymnáziu v Jablunkově (ředitel Václav 
Placht). Tři třídy primy byly prozatímně umístěny v  ná-
hradních místnostech v budově starého kláštera.

1939 - (1.9.) Německá armáda obsadila Jablunkov a další tě-
šínská města a vesnice. Vypukla 2. světová válka.

1995 - (6.9.) Kolaudace rozšíření hřbitova v Jablunkově.
1997 - (8.9.) Romanu a Leoně Szotkowským se narodila troj-

čata – Kristýnka, Vítek a Veronika.
2001 - (23.9.) Konvent sester alžbětinek v Jablunkově pořá-

dal na nádvoří kláštera slavnost 150 let sester alžbětinek 
v Jablunkově.

Okénko do historie Jablunkova

6. června uplynulo 70 let od narození Władysława Młyn-
ka polského učitele, básníka a  spisovatele. Působil jako 
učitel v polských školách v Třinci, Hnojníku, Milíkově, Bu-
kovci, Komorní Lhotce, Kamenitým a v Návsí, kde působil 
jako ředitel školy. Od roku 1978 byl uměleckým vedoucím 
mužského sboru Gorol v Jablunkově a od roku 1983 umě-
leckým ředitelem festivalul Gorolski Świeto. Divácké ve-
řejnosti byl také známý jako Hadam z Drugi Jizby. Kromě 
toho byl konferenciérem Týdne beskydské kultury ve Wis-
le. Byl zakladatelem a  ředitelem mnoha pěveckých sbo-
rů v  Hrádku, Hnojníku, Komorní Lhotce, Oldřichovicích, 
Smilovicích a  Jablunkově a  také menších dětských sbo-
rů (Czantoryjki, Goroliczek). Od  roku 1990 do  roku 1993 
byl předsedou hlavní výboru Polského kulturně osvěto-
vého svazu v  České republice (PZKO) a  v  dalším období 

byl jeho místo-
předsedou. Ak-
tivně praco-
val ve  folklor-
ní sekci PZKO. 
Byl členem ně-
kolika literár-
ních organiza-
cí, m.j. „Svazu 
polských spiso-
vatelů" v  České 

republice. Patřil k  zakládajícím členům "Hornoslezské li-
terární společnosti (Górnośląskie Towarzystwo Literackie) 
v Katovicích. V letech 1992-1993 byl šéfredaktorem měsíč-
níku Zwrot. (zdroj Wikipedie)

Jubileum známého „gorola“

KIERoWnIKoWI
Władysław Młynek

Urwałach kwioteczko
hore na gróniku
i Wóm go przinoszę,
panie kierowniku.

Weźcie se go proszę,
z mojej małej ręki,
bo są w nim zaklęte
wszystkich dzieci dzięki.

Dzięki za nauki
prowdziwie tatowe.
Dzięki za pieśniczki
i za naszóm mowe.

Dziękujóm Wóm wszyscy,
wielcy aji mali,

coście z serca swego
do serc naszych dali.

Isto to kwioteczko
weźniecie se przeca,
dyć Wóm go dowómy
z dziecięcego serca.

A jesi my kiedy
kapke Was gniywali,
tóż nóm to przeboczcie,
dyć my jeszcze mali.

Winszuję Wóm zdrowio,
szczęścio i radości
aże do sto roków,
do drugi młodości.

Ulice Školní

Plány radnice
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Jablunkovská střední škola se 
mění! Nový studijní obor IT v prů-
myslu, nová učebna virtuální re-
ality, pořízení dalšího kvalitního 
vybavení do dílen, příprava špič-
kových center virtuální reality, ro-
botiky, automotive, IT nebo ze-
mědělské techniky. To jsou jen 
některé z  významných novinek, 
na  kterých pracuje střední škola 
v Jablunkově.
Za  poslední bezmála dva roky 
prošla střední škola v  Jablunko-
vě významnými změnami. Hlavní změ-
nou bylo stanovení nových priorit a cílů 
v oborovém zaměření školy a samozřej-
mě výrazné zkvalitnění výuky. Jablun-
kovská střední škola se nyní specializuje 
především na tři hlavní obory – automo-
tive, IT v průmyslu a zemědělskou tech-
niku.
„Naší prioritou je poskytovat kvalit-
ní a  atraktivní vzdělávání pro mládež 
a  zvyšovat tak jejich uplatnitelnost při 
volbě budoucího povolání,“ říká Roman 
Szotkowski, ředitel jablunkovské střed-
ní školy.
Vysoká podpora kvalitního 
vzdělávání v Jablunkově
Střední škola v Jablunkově se může dále 
rozvíjet především díky podpoře Mo-
ravskoslezského kraje, města Jablunkov 
a několika dalších partnerů z řad firem, 
partnerských škol nebo některých okol-
ních obcí. Tato podpora hraje klíčovou 
roli v nabídce kvalitního vzdělávání pro 
všechny žáky a  studenty, kteří se roz-
hodnou nastartovat svou profesní kari-
éru právě v Jablunkově.
„Moravskoslezský kraj jako garant střed-
ního vzdělávání se snaží zajistit kvalitní 
a  také dostupné vzdělávání pro všech-
ny žáky. Střední škola v Jablunkově za-
padá do koncepce zajištění dostupnosti 
vzdělávání a jsem rád, že společně s ve-
dením školy, městem Jablunkov a Sdru-
žením obcí Jablunkovska máme společ-
ný cíl, a to udržet a rozvíjet střední škol-
ství v Jablunkově, které v minulém ob-
dobí prošlo hlubokou krizí, mimo jiné 
z důvodu demografického vývoje. 
Současně nastolený směr oborů, mo-
dernizace a prezentace školy dávají na-
ději na  její rozvoj a  na  neustálé zvyšo-
vání kvality ve vazbě na trh práce a za-
městnavatele,“ říká náměstek hejtma-
na Moravskoslezského kraje Stanislav 
Folwarczny a  dodává: „Kraj dlouhodo-
bě podporuje školu nad rámec zákona, 
např. přispívá na mzdy učitelů, což je vý-
jimkou u středních škol a týká se pouze 

škol, které chce kraj udržet z důvodu za-
jištění dostupnosti vzdělávání.“
Jablunkovskou střední školu podpo-
ruje také město Jablunkov. Zástupci 
města jsou součástí pracovní skupiny, 
která aktivně pracuje na  neustálém 
rozvoji školy, na  prohlubování další 
spolupráce s  okolními obcemi, firma-
mi a  dalšími institucemi. Jiří Hamrozi, 
starosta Jablunkova, k  tomu doplňu-
je: „Střední škola v Jablunkově uděla-
la velký posun, nejen ve vybavení, ale 
hlavně v komunikaci. Zlepšila se medi-
ální a osobní komunikace vůči studen-
tům, rodičům, ředitelům a  pedago-
gům okolních základních škol, zástup-
cům firem i  vůči zřizovateli. Díky Mo-
ravskoslezskému kraji se také podaři-
lo zajistit stipendia, vybavení učeben 
a dílen.“
spolupráce s dalšími školami 
a firmami
Ve  spolupráci s  celou řadou firem, od-
borníků a  dalších partnerů nabízí ško-
la mladým lidem z  celého Moravsko-
slezského kraje, přilehlých regionů Slo-
venska a mnoha dalších míst z celé Čes-
ké a  Slovenské republiky možnost zís-
kat kvalitní vzdělání ve velmi žádaných 
oborech.
Škola průběžně modernizuje své pro-
story a  zapojuje se do  mnoha zajíma-
vých regionálních i mezinárodních pro-
jektů. „Kraj dlouhodobě přispívá škole 
na modernizaci budov a vybavení ško-
ly. Škola se zapojila do  krajského pro-
jektu, díky němuž má jako jedna z šes-
ti krajských škol vybavenou labora-
toř virtuální reality ze zdrojů Evropské 
unie. Od roku 2021 bude škola zapojena 
do projektu OKAP II, v němž budou z ev-
ropských zdrojů modernizovány a vyba-
vovány moderní učebny pro autoopra-
várenské obory, a  také obdrží finanční 
prostředky na spolupráci se základními 
školami v  regionu, např. na  vedení zá-
jmových technických kroužků,“ uzavírá 
Folwarczny.

nový obor IT v průmyslu  
a posílení stávajících oborů
Významnou novinkou je otevře-
ní nového oboru IT v  průmyslu. 
Zbrusu nový obor umožní stu-
dentům věnovat se jednomu z ce-
losvětově nejžádanějších oborů. 
Díky tomuto oboru se tak budou 
moci stát odborníky v IT se specia-
lizací na prostředí průmyslu.
Naučí se programovat v  několika 
oblíbených programovacích jazy-
cích, stanou se odborníky na pro-

středí sítí a také na přenos, využití nebo 
například zabezpečení dat. Součástí vý-
uky bude specializace na velmi perspek-
tivní technologie 3D skenování a  tisku, 
automatizace a  robotiky. „Škola přijala 
nové zaměstnance s IT zaměřením a po-
čítá se zapojením odborníků, IT specialis-
tů z praxe ve výuce,“ dodává Szotkowski.
Jablunkovská střední škola zároveň pra-
cuje na  průběžném zvyšování kvality 
a atraktivity výuky u svých dalších obo-
rů, které se zaměřují na oblast automo-
tive, dopravy a  logistiky a  samozřejmě 
zemědělské techniky. Z mnoha novinek 
lze jmenovat například alternativní po-
hony a elektromobilitu nebo větší pro-
vázanost vzdělávání s firmami působící-
mi v segmentu zemědělské techniky.
stáže, výměnné pobyty  
a odborné besedy
Nově se připravuje celá řada odbor-
ných stáží pro studenty a pedagogy. Je 
kladen důraz na získání co největší pra-
xe a zkušeností z prostředí malých i vel-
kých českých, slovenských či zahranič-
ních firem. Studenti budou moci v  da-
leko větší míře navštívit zajímavá místa 
v  různých částech Evropy a  poznat tak 
prostředí některých významných ev-
ropských firem.
Již nyní jsou připravovány tematické be-
sedy a přednášky s různými odborníky 
z jednotlivých oborů. Celý cyklus je při-
pravován ve spolupráci s vybranými fir-
mami, portálem NejBusiness.cz a  dal-
šími partnery. Odborníci z  význam-
ných českých, slovenských nebo zahra-
ničních firem se tak se studenty podě-
lí o  své poznatky, profesní zkušenosti 
a aktuální pohled na svůj obor. Těchto 
besed se budou moci zúčastnit také žáci 
a pedagogové partnerských základních 
škol z celého regionu.
Studium na  střední škole v  Jablunko-
vě může pomoci žákům základních škol 
připravit se na budoucí pracovní uplat-
nění ve  velmi zajímavých a  poptáva-
ných oborech.

V Jablunkově vzniká špičková mezinárodní střední škola
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V  rámci projektu Místní akční plán 
pro ORP Jablunkov II, registrační  
č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093 
byla realizačním týmem v měsíci květ-
nu vyhlášena on-line soutěž „KARLŮV 
ŠRUM3C“, do  které se mohly zapojit 
děti a žáci ze škol ORP Jablunkov.
Soutěž byla rozdělena do  tří úko-
lů z různých oblastí, jako je čtenářská 
gramotnost, matematická gramotnost 
a polytechnická zručnost. 
V  prvním úkolu se měly děti zaměřit 
na  český jazyk a  čtenářskou gramot-
nost. Mohly si vybrat buďto pořízení 
audio/videonahrávky své četby s prv-
ky dramatizace nebo porozumět před-
loženému textu a vypracovat pracov-
ní list.
Druhý úkol byl věnován matematické 
gramotnosti, logice a  geometrii. Děti 
obdržely pracovní list, který měly vy-
počítat, vyhotovit stavbu z  určitého 
počtu kostek a vytvořit modely tří Pla-
tónských těles. 
Ve třetím úkolu hrála roli především ši-
kovnost a kreativita. Děti měly vytvo-
řit: zvířátko z  papíru, leporelo květin 
a  bylin, ušít roušku nebo vyrobit kr-
mítko pro ptactvo. Kreativitě se meze 
nekladly. Záleželo jen na  nich, jakou 
formou dané výrobky vytvoří. 
Úkoly byly rozděleny do  tří věkových 
kategorií a byly přizpůsobeny úměrně 
jejich věku.
Vyhotovené úkoly hodnotila odborná 
porota složená z  pedagogů, zástup-
ců Města Jablunkova a  realizačního 
týmu projektu. Do  soutěže se přihlá-
sily samé šikovné ručičky. Pro hodno-
tící porotu nebylo vůbec jednoduché 
vybrat nejlepší. Vyhrát by si zasloužily 
všechny děti, avšak pravidla jsou pra-
vidla.

Zde jsou vítězové soutěže 
jednotlivých kategorií:

V kategorii A (1. až 3. třída) obsadili:
1. místo – Vojtěch Sikora 

(3. třída, Základní škola a mateřská škola 
Písek)

2. místo – Marek Zoň 
(3. třída, Základní škola a Mateřská škola 
Bukovec)

3. místo – Ráchel Kawuloková 
(2. třída, Základní škola a Mateřská škola 
Milíkov)

V kategorii B (4. až 6. třída) obsadili:
1. místo – Štěpán Hawliczek 

(4. třída, Základní škola a Mateřská škola 
Dolní Lomná)

2. místo – Barbora Sikorová 
(5. třída, Základní škola a mateřská škola 
Písek)

3. místo – Tomáš Spratek 
(4. třída, Základní škola a mateřská škola 
Mosty u Jablunkova)

V kategorii C (7.až 9. třída) obsadili:
1. místo – Viktorie Pyszková 

(7.B, Masarykova základní škola Návsí)
2. místo – Daniel Benko 

(7.B, Masarykova základní škola Návsí)

Vítězům přistály do emailové schránky 
elektronické dárkové poukazy v  hod-
notě 1.000, 500 a  300 Kč a  všem zú-
častněným byl předán menší dáreček 
ve  formě trička s  logem a  maskotem 
projektu Karlem Mapíkem.
Pro svou školu získaly děti, které se 
umístily na 1. místě i 3 chytré roboty Edi-
sony, které budou předány jejich škole.
Vítězům gratulujeme a  zúčastněným 
děkujeme. Těšíme se na  vás u  další 
soutěže.

Všechny vytvořené výrobky můžete 
shlédnout ve fotogalerii na webových 
stránkách http://map.jablunkov.cz/.

Jana a Lucka
Realizační tým projektu MAP II

To byl ale šrumec, ten „KARLŮV ŠRUM3C“!
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Posláním organizace je poskytovat tlu-
močení, základní poradenství a obecně 
prospěšné aktivity občanům se slucho-
vým postižením profesionálním způso-
bem na území Moravskoslezského kraje 
a šířit osvětu vůči veřejnosti k překoná-
ní komunikačních bariér. Tlumočnickou 
službu jsme poskytovali i v době nouzo-
vého stavu, který byl vyhlášen ve spoji-
tosti s pandemií COVID-19. Byť tato situ-
ace pro nás byla zcela nová, podařilo se 
nám zajišťovat tlumočení, a to prostřed-
nictvím moderních technologií on-line. 
Co nouzový stav přinesl naší organiza-
ci? Efektivně jsme se naučili pracovat 
na  dálku, používat více moderní tech-
nologie a aplikace (především videoho-
vory), naučili jsme se lépe si zorganizo-
vat čas, minimalizovat riziko prokrasti-
nace. Vystoupili jsme ze své komfortní 
zóny. Pracovali jsme samostatněji. Nau-
čili jsme se lépe organizovat práci přes 
internet. A  konec konců také projevili 
schopnost vést tým na dálku. 
Abychom vše zvládli, bylo nezbytné na-
stavit správný pracovní režim a vytvořit 
si pracovní místo doma. Zajistit ochran-
né pomůcky a  informovat klienty, kte-
ří nemají doma internet, seniory se sní-
ženou schopností komunikace. Klien-
ti i tlumočníci zjistili, že některé věci lze 
řešit rychleji on-line než osobní návště-
vou. Velmi se osvědčily on-line video-
hovory s klienty a třetí osobou (lékařem, 

úřadem, rodinou). Jedinou překážkou 
byla kvalita připojení k internetu.
Fyzické terénní tlumočení však zůstávalo 
u neodkladných a život ohrožujících situ-
ací. A těch opravdu nebylo málo a týmo-
vou spoluprací jsme to vše zvládli. Zde 
neprobíhalo tlumočení snadno, zvláš-
tě když slyšící strana nevěděla, jak tele-
fon nastavit, aby bylo na tlumočené in-
formace vidět. Při tlumočení u  lékařů 
byla na straně klienta i lékaře znát nervo-
zita. To však výkon tlumočníka nesmělo 
ovlivnit. Krize posunula práci tlumočníka 
a tlumočnickou službu hodně dopředu. 
Díky spolupráci s Charitou Opava, která 
věnovala ochranné pomůcky, díky kra-
ji a  také díky jednotlivcům pracoviště 
CSNN i zaměstnanci byli plně vybaveni. 
Po celou dobu jsme spolupracovali s ČT 
1, ČT 24, ČT 3 a zajišťovali jsme tlumoče-
ní v regionální televizi Ostrava. 
Jen pro ilustraci náročné práce uvádí-
me příklad: Hodiny obvolávání zabra-
lo zprostředkování kontaktu v  případě 
jednoho klienta, který se vrátil ze zahra-
ničí a nastoupil do karantény. Po nahlá-
šení lékařce si klient pro odběry vybral 
nemocnici, kterou měl nejblíže. Praktic-
ká lékařka uvedla, že nemocnice bude 
volat a upřesní přesný termín a čas od-
běru. Doktorce se bohužel nepodaři-
lo do systému uvést poznámku, že má 
být klient kontaktován prostřednictvím 
sms, proto naše služba uvedla svoje te-

lefonní číslo. Následně volala zdravotní 
sestra, zda klient přijede. Přišlo se na to, 
že klient nemá auto. Nemocnice nemů-
že provést odběr vzorku v případě, že se 
dotyčný dostaví pěšky. Při dalším telefo-
nátu praktická lékařka uvedla, že lze za-
jistit sanitku, nikoliv infekční. Další tele-
fonát proto vedl na  krajskou hygienic-
kou stanici. Celý případ dopadl tak, že 
odběr proběhl přímo před domem kli-
enta. Před odběrem zavolali do  naší 
služby a  domluvil se individuální způ-
sob komunikace s  klientem. Při samot-
ném odběru a testování není totiž pro-
stor na psaní na papír nebo na on-line 
spojení s tlumočníkem. Zvolený způsob 
domluvy, jak se odběrné místo bude 
domlouvat s  klientem při samotném 
odběru, tlumočnice předem přetlumo-
čila klientovi do znakového jazyka on-li-
ne videem. Samotný odběr tak proběhl 
bez komplikací domluvou pomocí čísel, 
jejichž použití bylo předem domluveno, 
např. když klient přišel k  sanitce, zdra-
votník ukázal číslo 1, klient už věděl, že 
má vypláznout jazyk. 
To je jeden z příkladů dobré praxe. Když 
je vůle, je i  cesta k nalezení komunika-
ce. A příkladů dobré praxe je celá řada. 
Naše tlumočnická služba je pomyslným 
mostem, který staví cestu k bezbariéro-
vé komunikaci. Těší nás, že se to podaři-
lo i v této nesnadné době.

Pracovní tým CSNN

Tlumočnická služba za stavu nouze

Jedno letní nedělní ráno jsme se spo-
lečně s  50 natěšenými dětmi ve  věku 
9 – 17 let vydali vstříc prázdninovému 
zážitku do RS Meziříčko v Měříně na Vy-
sočině, kde ve dnech 12. 7 – 21. 7. 2020 
proběhl letní tábor „Ztraceni v Pixaru“. 
Lokalita byla pro mnohé už prozkou-
maným prostředím, ale přesto se našlo 
pár táborníků, kteří s námi jeli do toho-
to ráje poprvé. I když je tato oblast ne-
blaze poznamenána kůrovcem, úžasný 
rybník, velké hřiště a  chatky vzbudily 
v dětech nadšení. 
Po  seznámení s  okolím a  prozkoumá-
ním ještě neprozkoumaného, se děti 
rozdělily do družstev a nastalo to správ-
né letní dobrodružství. Táborníci v sobě 
probudili soucit, snahu pomáhat a svou 
neuvěřitelnou vytrvalostí a píli navrace-
li postavičky pixarovských filmů zpátky 
tam, kam patří, do těch správných pohá-
dek.  Během této výzvy cestovali ča-
sem, vytvářeli táborová trička, pozná-
vali krásy Třebíče, kde si zahráli super 

Trip game a také si pochutnali na výbor-
né pizze. Úžasně se vžili do role kucha-
řů a kuchařek a nad ohněm připravili vý-
borné pokrmy - přes halušky až po buř-
tguláš. Zároveň luštili hádanky, hlavola-
my, hráli na kytaru, zpívali, tančili a spo-
lečně si užívali skvělého počasí na  člu-
nech v  rybníce. Nechyběl ani pořád-
ný fotbalový turnaj, outdorové aktivity 
v podobě paintballu, air softu, lukostřel-
bě, raftování a  mnoho dalšího. Během 
toho všeho si našli skvělé kamarády, do-
kázali v sobě probudit týmového ducha 
a vytvořili si nezapomenutelné zážitky. 
Poslední večer se nesl ve znamení hud-
by, zábavy a diskotéky, ale také mírné-
ho smutku, jelikož se náš pobyt blížil 
ke  konci a  nikomu se domů příliš ne-
chtělo. 
I přes občasnou nepřízeň počasí jsme si 
všichni tábor nadmíru užili a už nyní se 
těšíme na příští rok, kdy se znovu po-
tkáme a vydáme se vstříc dalšímu dob-
rodružství!  DDM Jablunkov

Ztraceni v Pixaru
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Letošní rok je zkrátka zvláštní. Svě-
tem se šíří strach z  neznámé nemoci 
i mnohdy bezdůvodná panika. Pobývá-
me doma více, než jsme si kdy dokázali 
představit a možná i více, než chceme. 
Jsme ošizeni o koncerty, festivaly a jiné 
kulturní počiny. Lidé strádají psychicky, 
někteří už i  materiálně, a  ekonomika 
trpí. Sečteno a podtrženo: Žádná sláva! 
Ale pozor! Něco pozitivního bychom 
na  této neradostné situaci také našli. 

Například máme více času na  čtení! 
A to je přece fajn! Tak nás v naší „jableč-
né redakci“ napadlo, že byste třeba ne-
pohrdli nějakými tipy na dobrou kníž-
ku. Připravili jsme pro vás „čtenářský 
koutek“ a věříme, že vás některá námi 
doporučená kniha alespoň potěší, po-
kud přímo nenadchne. Přejeme vám 
prima počtení! 

Mgr. Dana Kohutová,  
odbor školství a kultury

Čtenářský koutek

Laetitia Colombani „COP“
Autorka je francouzská režisérka, 
herečka a scenáristka. Ve svém ro-
mánu se snaží postihnout, co přes-
ně znamená být ženou v  součas-
ném světě. Ve Francii prý se romá-
nu Cop prodalo na 300 000 výtis-
ků, chystají se překlady do 28 svě-
tových jazyků. 

Tři ženy žijící ve třech různých světadílech, tři osudy: Indka, 
která patří k nejnižší společenské vrstvě – Italka, jež zdě-
dí rodinnou firmu – Kanaďanka, která má skvělou kariéru 
v právnické firmě. Všechny tři spojuje touha po důstojném 
životě. Nikdy se spolu nesetkají, nevědí o sobě; a přesto se 
mezi nimi vytvoří intimní pouto – symbolické pouto vzpoury proti nepřízni osudu. 

Lucie Konečná „VÍŘIVKA“
Lucie Konečná vystudovala praž-
skou FAMU, je autorkou scénářů 
řady bakalářských příběhů a  TV 
filmů. Sedm let psala scénáře pro 
pořad Noc s  Andělem. Jejím nej-
známějším dílem je seriál Ordina-
ce v  růžové zahradě. Po  třech le-
tech kultovní seriál opustila. 

Hlavní hrdinka románu Helena se vrací po dvanácti letech 
z vězení. Začíná znovu od nuly a žije ze dne na den. Prona-
jme si garsonku s vířivkou uprostřed pokoje, najde si prá-
ci, přítele… Postupně zjišťuje, že se zase dokáže radovat. 
Nicméně minulost, kterou pečlivě skrývá, na ni zaútočí…

Robert Bryndza „KANIBAL 
Z NINE ELMS“
Robert Bryndza je britský autor ži-
jící trvale na Slovensku. Jeho prv-
ního thrilleru, Dívky v ledu, se v za-
hraničí již prodalo přes milion vý-
tisků. Detektivní romány Rober-
ta Bryndzy se drží na  předních 
příčkách nejprodávanějších knih 

a na dalších případech Eriky Fosterové pracuje.
Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvěz-
dou londýnské policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ 
nebezpečného a krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine Elms, 
i když přitom sama málem zemřela. Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklid-
ný život, když se minulost začne vracet. Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce 
dokončit započatou práci… A tak se i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila tu svo-
ji – chytit dalšího sériového vraha.

Vtípek
Dobrý den. Chtěla jsem se zeptat, zda 
někdo nemá bližší informace ohledně 
vracení roušek od 1. září.
Nikde se nemohu dozvědět, kde a které 
roušky musíme vrátit. Budou nějaká 
odběrová místa také v  Jablunkově 
nebo musíme do  Prahy? Vracejí se 
pouze roušky, které dostali občané nad 
65 let do schránky, nebo musíme vrátit 
i látky a gumičky do galanterií?
Všude v médiích jen nadpisy od 1. září 
se vrací roušky, ale bližší info nikde...
 Převzato z Fcb

Ve středu 22. 7. 2020 do-
šlo k setkání vedení měs-
ta Jablunkov a obce Mos-
ty u Jablunkova na radni-
ci v Jablunkově v zastou-
pení místostarostů Luboše Čmiela, Mar-
tina Procházky, vedoucí školského odbo-
ru a kultury Terezie Műllerové a ředitele 
DDM Jablunkov Václava Pospíšila. 
Hlavním důvodem setkání bylo vyty-
čit si rámec pro vznik odloučeného pra-
coviště DDM Jablunkov v  obci Mosty 
u Jablunkova 333, 739 98 Mosty u Jab-
lunkova, které by mělo vzniknout v pro-
storách nově zrekonstruované staré 
školy od 1. 1. 2021 za podpory obce pro 
občany Mostů u Jablunkova. 
Společnou myšlenkou a cílem je vytvo-
ření nabídky širokého spektra volnoča-
sových aktivit jak pro děti předškolní-
ho a školního věku, tak pro dospělé, kte-
ří z důvodu dojezdových nebo časových 
nejsou schopni využít nabídky volnoča-
sových aktivit přímo v DDM Jablunkov. 
Z  pozice ředitele DDM Jablunkov vní-
mám DDM jako místo setkávání, kte-
ré formuje děti a  mládež v  aktivitách, 
ve kterých cítí potřebu se rozvíjet a tvořit. 
Aktivity, které spoluvytváří jejich vlastní 
zkušenost pro budoucí profesní směr.
Jako přidanou hodnotu tohoto kroku dále 
vnímám, že nabídkou volnočasových ak-
tivit se zaměříme na děti školního věku, 
kterým vznikne alternativa k přemnože-
ným aktivitám spojených s IT technologi-
emi či aktivitám negativního charakteru. 
Rozšíří se tím možnost aktivně trávit čas 
v rozšířené věkové skupině se společným 
zájmem, koníčkem či aktivitou. 
S úctou k lidem a tradicím tohoto kraje.

Václav Pospíšil, ředitel DDM 

Dětem blíž… aneb 
založení odloučeného 

pracoviště DDM 
Jablunkov v Mostech 
u Jablunkova 2021



Inzerce

Hledám spolehlivou a pečlivou  
osobu na občasné sečení trávníku  
a drobné natěračské práce  
na chatě v Mostech  
u Jablunkova (okna, okenice,  
obložení apod.) 

+420 724 164 564.

Beata Bulawa



Inzerce
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PROGRAM KINA  
MÍR JABLUNKOV 

Září 2020
Středa 2. září v 17:00 hod. - Senior kino,  
v 19:30 hod. - veřejnost 
Casting na lásku 
ČR – komedie  Mládeži do 12 let nevhodný  85 min.
Ústřední postavou romantické komedie Casting na lásku je neúspěšná hereč-
ka Stela Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, že velkou díru do svě-
ta už asi neudělá. Ztrácí angažmá v divadle, kde stejně hrála jen nevýznamné 
role. Po kariérním neúspěchu přichází i osobní – manžel jí začne podvádět 
a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S porážkou od života se ale Stela nemí-
ní smířit a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne se, že si stůj co stůj najde 
někoho, před kým její manžel zbledne závistí.
Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Pátek 4. září v 18:00 hod. 
K2 vlastní cestou 
ČR – dokument  Mládeži do 12 let nevhodný  93 min.
Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest 
a v loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou 
nejvyšší horu světa - na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvojku“ předsta-
vuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné 
vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle.
Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Středa 9. září v 17:00 hod. 
Vzhůru za sny 
Dánsko – animovaný, rodinný, dobrodružný 
Mládeži přístupný  81 min.
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných filmo-
vých studií, které připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý 
z nás tam má vlastní filmový štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajem-
ství objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou náhod do snového zákulisí do-
stane. A taky objeví, že je možné sny měnit... 
Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Pátek 11. září v 18:00 hod. 
V síti 18+ 
ČR – dokument  Mládeži do 18 let nevhodný  100 min.
Necenzurovaná verze V síti 18+ divákům velmi věrně zprostředkovává zku-
šenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu. Zakryté totiž zůstávají pou-
ze tváře predátorů. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociál-
ní sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online. 
Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Středa 16. září v 18:00 hod. 
RAMBO: Poslední krev 
USA – akční, thriller  Mládeži do 15 let nevhodný  91 min.
Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Syl-
vestra Stalloneho. Pátým dílem „Rambo: Poslední krev“ uzavře svůj téměř 
čtyřicet let dlouhý příběh legendární postavy akčního filmu. Po  nelítost-
ných bojích v džungli a poušti ho uzavře tam, kde snímkem První krev za-
čal. Doma v Americe. 
Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Pátek 18. září v 18:00 hod. 
Havel 
ČR – drama, životopisný  Mládeži do 12 let nevhodný  100 min.
Celovečerní film Havel přináší příběh jedné z nejvýraznějších osob naší his-
torie Václava Havla z časů disentu, kdy ještě nebyl slavnou osobností. Film se 
soustředí na Havlův bouřlivý osobní život, kterému dominuje boj za pravdu 
a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní po-
chyby a humor. V centru všeho je pak neobvyklý a o to silnější vztah s man-
želkou Olgou. 
Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Středa 23. září v 17:00 hod. 
Psí kusy 
Kanada – animovaný, komedie, rodinný 
Mládeži přístupný  87 min.
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic neví o skutečném 
světě plném nástrah. Užívá si nejlepší pochoutky a drbání každý den. Jedno-
ho dne se ale bude muset vydat za plot svého bezpečného domova a zažije 
dobrodružství, které si ani ve snu nedokázal představit. 

Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Pátek 25. září v 18:00 hod. 
Corpus Christi 
Polsko – drama  Mládeži do 15 let nevhodný  116 min.
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní pro-
měnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem ne-
může ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na ma-
lém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá 
péče o místní farnost. Film s českými titulky.

Vstupné 40 Kč, senioři zdarma

Středa 30. září v 18:00 hod. 
Šarlatán 
ČR, PL, SK, Irsko – drama, životopisný
Mládeži do 12 let nevhodný  118 min.
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého 
se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze 
všech společenských vrstev včetně nejvýznamnějších osobností politického 
i kulturního života. 

Vstupné 40 Kč, senioři zdarma


