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Vážení spoluobčané,									

naštěstí nejsme bulvár, který žehrá na to, že v létě nemá o čem psát, a proto si musí vymýšlet různé kauzy
a články pojednávající o ničem. Jsem rád, že život na menší obci, jako je ta naše, je stále plný života a každý
měsíc přináší něco nového. Jinak tomu není ani na naší obci. Podařilo se nám konečně zkompletovat
všechny potřebné dokumenty k tomu, abychom od Městského úřadu stavebního získali územní Rozhodnutí
na stavbu splašková kanalizace v části obce Za Vodů. Protože ale podmínkou žádosti o dotaci na Ministerstvo
zemědělství je platné stavební povolení, intenzivně pracujeme na přípravě dalšího stupně projektové
dokumentace tak, abychom mohli příští rok žádost podat. Pro občany v dané lokalitě to znamená, že je
budu postupně obcházet s tím, abychom se společně domluvili na trasování jednotlivých přípojek na jejich
pozemku. Zatím o tom můžete podumat – o to rychleji nám to půjde.
Ve fázi projektové přípravy je další akce, a to vybudování chodníku pro pěší podél komunikace III. tř.
od Jarcové směr Mikulůvka. V druhé fázi by mělo dojít v tomto místě k vybudování přechodu pro chodce
přes tuto komunikaci tak, aby pokračování chodníku navázalo na most přes řeku Bečvu směr Bystřička.
Přes komunikaci I/57 by se měli lidé potom dostat novým přechodem pro chodce už na katastru obce
Bystřička, která bude tento přechod budovat v rámci revitalizace dopravního terminálu.
Začátkem léta obec, zejména naše starší spoluobčany, zastihla velice nepříjemná zpráva o uzavření jediného
obchodu v obci ze strany spotřebního družstva Jednota. Zpočátku to vypadalo na nevratný proces, který
bylo nutno ze strany obce řešit. Protože zástupci Jednoty zprvu souhlasili s možným pronájmem, o odprodeji
jednat nechtěli, oslovili jsme s touto možností široké okolí. Větší firmy, jako například Hruška, do pronájmu
jít nechtěly. Protože výše nájmu byla dosti vysoká, odradilo to i několik málo soukromníků, kteří by o tom
aspoň uvažovali. Časem Jednota odmítla už i pronájem s tím, že má k dispozici paní vedoucí, která by toto
místo přijala, a přislíbili obci znovuotevření prodejny v měsíci září. Pevně věřím, že Jednota slovo dodrží
a v pondělí 25. září opravdu otevře.
V polovině srpna započala avizovaná rekonstrukce vodovodního řádu v obci. Realizační firma, Stavební
mechanizace Nauš, by v letošním roce měla vyměnit potrubí přivaděče a jak počasí po zimě dovolí, pustí
se do výměny hlavního řádu v samotné obci. Nastanou určitě veliké komplikace s příjezdy k nemovitostem,
k prašnosti, znečištění vozovek apod. Prosím všechny o notnou dávku trpělivosti a ohleduplnosti. Nebude
to určitě jednoduché, ale na dalších několik desítek let bychom měli mít v tomto směru vystaráno.
Během léta jsme dali nový kabát některým odpadovým hnízdům na tříděný odpad. K tomu jsme vybudovali
dvě nová hnízda u odbočky na Dolní Bražiska a u novostaveb pod vodojemem. Věřím, že nádoby budou
využívány smysluplně a účelně a budou do nádob odkládány pouze odpady, které do konkrétního barevného
kontejneru patří. Věřte, že to není nic příjemného vytahovat, zvláště v teplých měsících, z těchto kontejnerů
směsný odpad. Jen pro informaci uvádím, že kontejner na tetrapaky (nápojové kartóny) u obecního úřadu se
přesunul ke kontejnerům na sklo. Na jeho místo jsme přidali kontejner na papír.
Sportoviště a výletiště v jednom v části obce Za Vodů se konečně dočkalo prvního herního prvku pro
nejmenší. Protože jsme zatím v žádostech o dotaci úspěšní nebyli, rozhodli jsme se tento první prvek
zafinancovat zcela z rozpočtu obce. Následovat by měly další prvky tak, aby se tento prostor stal místem
odpočinku, setkávání a sportovních aktivit pro co nejširší skupinu obyvatel. Přeji vám všem hezký začátek
podzimu a radostí s tím spojených.
Starosta obce Ivo Veselý

Oslavy 650. výročí obce Koš								

V sobotu 29. července se v naší partnerské obci Koš konaly oslavy 650. výročí od první písemné zmínky o této
vesnici. Mezi pozvanými hosty byli i zástupci Jarcové, za kterou se oslav zúčastnil místostarosta Jaroslav Šula
a zastupitelé Jakub Bližňák a Věra Šulová.
Koš leží mezi městy Nováky, Bojnice a Prievidza. První písemná zmínka uvádí, že obec byla součástí bojnického panství. V historii Koš patřil mezi kolonizační vesnice a byl důležitým bodem na ose Nováky-Prievidza.
Vzhled a život obce se zásadně změnil v druhé polovině minulého století, od roku 1950 byl v dolní části obce
stavební uzávěr z důvodu naleziště lignitu. V roce 1985 pak byly stanoveny etapy demoličních prací, které
začaly o tři roky později. Z důvodů těžby se snížil počet obyvatel z 3500 až na současných 1200 osob a většina
obyvatel byla vystěhována do blízké obce Kanianka. Těžba uhlí probíhá
v dolní části obce dodnes.
V rámci oslav tedy bylo na co vzpomínat. Na pódiu se v areálu fotbalového
hřiště kromě řečníků střídaly i pěvecké a folklórní soubory a kapely, součástí oslav byla i výstava fotografií a atrakce pro děti. Výjimečné bylo i občerstvení – košovská specialita „Fazula a baba“, kotlíkový guláš z divočáka,
tradiční slovenská kapustnica nebo výborná specialita z kynutého těsta
pečená ve speciální hliněné peci. V Koši bylo jako vždycky dobře a nezbývá, než se těšit na nějaké další společné setkání!
Jakub Bližňák

Ze života SDH											

TFA. V letošním roce po dvouletém sbírání zkušeností a postupném vybavování výstrojí soutěžících v TFA jsme se rozhodli, že se
do sezony pokusíme „obout“ a co nejlépe reprezentovat náš sbor.
Prioritou je Vsacká liga TFA, sestávající ze sedmi soutěží a mimo
ligu v každé volné chvilce objet co nejvíce soutěží. Novinkou pro
nás je, že se k Radkovi Březovjákovi a Josefu Vlčkovi podařilo vytvořit družstvo mužů doplněné o Karla Táborského z SDH Velké
Karlovice Tísňavy, Jana Bartoně z SDH Oznice a Petra Koňaříka
z SDH Karolinka, kteří letos ve Vsacké lize hájí naše barvy. Ke
dnešnímu dni ( 4.9.) jsme absolvovali 12 soutěží v okruhu 150 km.
Nejlépe se zatím vede Vladislavě Kalné, která ze zmiňovaných dvanácti soutěží osmkrát brala stupeň nejvyšší, třikrát byla druhá a jen
jednou se nedostala na bednu. Ve Vsacké lize po čtyřech soutěžích jí v průběžném pořadí patří první příčka.
Muži se rovněž nenechali zahanbit, a v průběžném pořadí Vsacké ligy drží druhé místo za zcela bezkonkurenčním slovenským Papradnem. Sezona TFA je tedy ve dvou třetinách a zatím pro Jarcovou tuze úspěšná.

Hasičská neděle											

Dne 25. června 2017 jsme poprvé šli do pořadatelského rizika uspořádat dvě soutěže v jeden čas na jednom místě. Jednak soutěž mladých hasičů zařazenou do okresní ligy na hřišti a na sousední motokrosové trati soutěž
TFA zařazenou do vsacké ligy. Po dlouhé době nás nedoprovázel déšť, ale naopak sluneční výheň. Poprvé jsme
na ostro vyzkoušeli naši novou časomíru, která sloužila mladým hasičům a na TFA jsme si zapůjčili z SDH
Velké Karlovice Tísňavy. Jak bylo napsáno ve Valašském deníku, na metr čtvereční bylo tolik hasičů, že strachy
nechytly ani sirky. Při účasti 38 žákovských družstev a více než padesátky TFAčkařů spolu s doprovodem se
dostáváme k číslu 400 účastníků, které sportovní areál musel pojmout. I když akce byla pořadatelsky náročná,
nespornou výhodou bylo jednotné občerstvení. A potěší i reakce účastníků, kdy se mladí hasiči mohli podívat
jak soutěží mnohdy i jejich vedoucí a naopak dospělí účastníci TFA se ve volné chvíli mohli pokochat pohledem na omladinu z jejich SDH. 						
Za SDH Jarcová Jaroslav Šula

Soutěžemi nabitá hasičská sezona 2016/2017 						

je téměř za námi a my už teď můžeme s klidným srdcem konstatovat, že byla opět úspěšná.
Tak jako loni, i letos se nám pro množství dětí podařilo poskládat dvě soutěžní družstva mladších, která celou
sezonu měřila síly s jinými družstvy z celého okresu. Všechno to začalo již na jaře, kdy se v dubnu uskutečnilo
tradiční jarní soustředění. Nezastavil nás vytrvalý déšť, ani nebezpečně stoupající Bečva a i když jsme se museli trochu přizpůsobit a jeden víkend se o hasičárnu dělit s dobrovolnými hasiči „dospěláky“, kteří byli připraveni zasáhnout u hrozících povodní, soustředění proběhlo, řeka zůstala tam, kde měla, natrénovali jsme, co
jsme chtěli a připravili se tak na Obvodové kolo hry Plamen. To se jako každý rok uskutečnilo začátkem května
v disciplínách Štafeta 400m CTIF, Štafeta 4x60m s překážkami, Štafeta požárních dvojic a tzv. královské disciplíně Požární útok. Protože se konalo na domácí půdě, byla pro nás obrovská výzva se předvést nejen rodičům,
babičkám, dědečkům a ostatním příbuzným, ale také všem spoluobčanům. Naši mladí hasiči neponechali nic
náhodě a v celkovém součtu obsadili skvělé 2. respektive 7. místo.

Všechny letní měsíce každoročně probíhají ve znamení Okresní ligy hry
Plamen, která s občasnými přestávkami v podstatě začíná na začátku
června a končí až s prázdninami. Letos zahrnovala celkem 12 soutěží, a to
na Bystřičce, Hutisku, v Hovězí, Valašské Polance, doma v Jarcové, Veselé, Růžďce, Kunovicích, Semetíně, Dolní Bečvě, Lešné a Prostřední Bečvě.
Zúčastnili jsme se téměř všech a myslím, že jsme ukázali, že nejsme žádná
ořezávátka. Družstvo „A“ celou sezonu předvádělo kvalitní výkony, kdy nebylo výjimkou, že cinkaly medaile, družstvo „B“ pak dokazovalo, že i když
je některým členům teprve 6 let, nezaleknou se mnohem starších a větších
soupeřů a dali jasně najevo, že příští rok se okolní obce mají na co těšit!
Okresní ligu po celou sezonu doplňují také soutěže jednotlivců, které se
konají v disciplíně Běh 60m s překážkami. Tady soutěží každý sám za sebe, takže záleží jen na tom, jak zodpovědně si překážku, kladinu a hadice s rozdělovačem natrénoval. Musím uznat, že letos byly a budou naše barvy
mezi těmi nejlepšími hodně vidět. Již na první soutěži, která se konala v půlce srpna na Oznici Lukáš Kozák
v kategorii mladší žáci vystoupal na nejvyšší stupínek a Kristýna Kuráňová zase ve svých mladších žákyních
obsadila krásné druhé místo.
Následovala soutěž v Janové, kde Lukáš opět ve své kategorii urval 1. místo s časem 14:12 stíhaný Markem
Latou na 3. místě s časem 17:03 a Nicolasem Červenkou na 4. místě s časem 17:38. V mladších žákyních tentokrát Kristýna Kuráňová nedala soupeřkám šanci a zvítězila s časem 16:30,
následovaná Natálkou Křupalovou, která za 19:71 obsadila 6. místo. Nejvíce
dětí z našeho sboru ale stále soutěží v kategorii přípravka, tj. věk do 8 let.
Zde Terezka Kozáková získala s časem 22:43 9. místo, Kačenka Křupalová
14. místo (23,81), Zuzanka Smětáková 15. místo (24,06), Hanička Hromadová 21. místo (26,54), Danek Fábry 22. místo (26,58), Baruška Hrabovská 26.
místo (28,08) a Majda Zemánková 27. místo (32,01). Samozřejmě musíme
zmínit i kategorii těch nejmladších a nejmenších, tzv. minipřípravku, která
patří dětem do 6 let. Zde Emmička Krusová brala medaili za krásné 2. místo
a Emmička Kociánová pak místo 4.
Stále jsme letos ještě neskončili a máme před sebou několik soutěží (šedesátky na Hutisku, a zejména pak
Olomoucký drak, Šumperský Soptík a Memoriál Marty Habadové v Praze) a všichni vedoucí pevně věříme, že
další medaile ještě přibydou. Všechny děti by si je za svou píli a vysoké tréninkové nasazení zasloužily.
Abyste si nemysleli, že celý rok jenom makáme a pilně trénujeme, naši hasiči se pravidelně účastní hasičského
letního tábora společně s dětmi z ostatních sborů. Letos se tábor konal začátkem července v hotelu Permoník na Novém Hrozenkově. Vedoucí sborů pro přes 60 dětí nejen z Jarcové, ale také Hovězí, Francovy Lhoty
a Semetína nachystali týdenní program plný jak hasičiny, tak různých her,
zábavy a dovádění.
A nakonec aby toho za celou uplynulou sezonu nebylo málo, již tento měsíc
proběhne i první soutěž sezony následující, a to Závod požárnické všestrannosti, tzv. braňák, jehož součástí je střelba ze vzduchovky, lezení po laně,
poznávání topografických značek, práce s buzolou a mapou, základy požární ochrany a zdravovědy. Do ní nám některé děti odcházejí do starších,
takže příští rok budeme mít opět zastoupení v obou kategoriích. Věřím,
že se tam neztratíme a budeme rovnocennými soupeři ostatním sborům
v obou kategoriích.
Za SDH Jarcová Eva Kalužová

Nohejbalové soustředění									
Po dvou letech se členové nohejbalového oddílu TJ Sokol Jarcová vydali na 300 km dlouhou cestu do Jihočeského
Rapšachu. Smyslem soustředění bylo utužení kolektivu, zasoutěžení si nejen v nohejbalu. Ve čtvrtek po příjezdu lehce po poledni a krátkém vybalení jsme hned sedli na kola a vydali se na cca čtyřicetikilometrový okruh
s dvěma zastávkami. Jednak neochutnat rybí speciality z Třeboňských rybníků
by byl hřích a jednak před příjezdem na ubytování koupel v přírodním jezeru
taky přišla vhod. V pátek vzhledem k počasí, kdy by ani psa nevyhnal, jsme museli zůstat vevnitř. Naštěstí hotel U irské žízně, kde jsme byli ubytovaní, nabízí
spoustu aktivit pod střechou. Na řadu tedy přišel bazén, stolní tenis, mariáš,
šipky. Při hlasování kam odpoledne za památkami těsně vyhrála exkurse do pivovaru Regent před návštěvou augustiniánského kláštera. No a v sobotu i když
počasí stále nebylo nic moc jsme se celé dopoledne věnovali nohejbalu a odpoledne jsme svou návštěvou šli podpořit místní fotbalový tým na jejich domácím
zápasu. V neděli ráno rychle sbalit a šťastný návrat domů, aby zájemci stihli
odpolední zápasy TJ Sokolu Jarcová
Nohejbalový oddíl TJ Sokol Jarcová

TJ Sokol Jarcová										

Jak jsme Vás již informovali v dubnovém čísle zpravodaje obecního úřadu Jarcová „Jarčovjan“,
náš spolek letos slaví 70. výročí od založení. Následujícími články Vás chceme informovat
o dění v našem oddílu kopané. Před 5 měsíci jsme plánovali v rámci 70. výročí od založení
našeho spolku doprovodné akce, které měly zároveň potvrdit naše schopnosti při uspořádání větších akcí. Posuďte sami v níže uvedených článcích, jak se nám to podařilo. Ovšem
ta nejdůležitější akce nás teprve čeká. Připravujeme pro všechny členy spolku společenskou
akci v sále kulturního domu v Jarcové. Závazný termín bude znám až po uzávěrce tohoto čísla, ale předpokládaným termínem je druhá polovina listopadu. Rozsah a náplň tohoto společenského odpoledne
budeme upřesňovat na 5. schůzi výkonného výboru našeho spolku. Všem členům spolku bude v dostatečném předstihu termín sdělen.
Restart mládežnické kopané v Jarcové
Dle dostupných archivních podkladů je to poprvé v celé historii tohoto oddílu, kdy se nám podařilo obsadit
všechny věkové kategorie v soutěžích organizovaných Okresním fotbalovým svazem Vsetín (dále jen „OFS
Vsetín“). Hned na začátku celého článku musím zdůraznit, že to není práce jednoho člověka, ale celé party
lidí, která se semkla během posledních 10 letech kolem nejpopulárnější hry na světě. Abych mohl dále navázat na bohatou historii tohoto sportu v Jarcové, chtěl bych Vám připomenout něco málo z nedávné historie.
V soutěžním ročníku 2006/2007 pánové Jiří Černoch, Martin Bártek a Antonín Zetek přihlašují kategorie
starších přípravek a mladších žáků. Postupem času hráči těchto družstev procházejí všemi mládežnickými kategoriemi až do současné doby, kdy hráči této generace drží pevně ve svých rukou kvalitní herní
projev našeho týmu mužů v okresním přeboru. Hra předváděná naším mužstvem je vzorem mnoha týmům v celém okrese.
Účelem tohoto článku ovšem není vyjmenovat všechny hráče, kteří prošli rukama zmíněných trenérů,
ale za všechny hráče musím jmenovat Davida Bártka, jenž se aktivně zapojuje i do výchovy nové generace
hráčů v Jarcové.
Níže uvedená tabulka ukazuje průřez obsazenosti a umístění jednotlivých týmů TJ Sokol Jarcová od roku
2005 do současnosti.

V průběhu roku 2015 se začíná formovat další generace rodičů, kterým není lhostejno věnovat svůj volný
čas dětem v Jarcové a blízkém okolí. V průběhu dvou let se nám podařilo stabilizovat trenérskou základnu z řad rodičů, která k dnešnímu dni čítá 10 trenérů:
»David Bártek. »Martin Bártek »Tomáš Drábek »Michal Gromus »Martin Juřík »Pavel Krčmář »Tomáš
Krchňák »Tomáš Ptáček »Ivo Veselý »David Volek.
V soutěžním ročníku 2015/2016 přihlašujeme mladší a starší přípravky, ze kterých se postupně tvoří
kostry týmů, jenž jsme letos přihlásili do soutěží OFS Vsetín. Jak je patrno z výše uvedené tabulky, tak se
nám letos podařilo obsadit všechny věkové kategorie. Patříme v okrese k jedněm z mála, kterým se to podařilo. Je to díky kvalitní práci trenérů, výboru oddílu kopané, podpory obce Jarcová a našich partnerů.
Kategorie mladších přípravek
Tato kategorie je hraná turnajovým systémem. Tzn., že v průběhu sezóny se zúčastňujeme turnajů, které
hrají vždy 4 kluby systémem každý s každým, přičemž každý klub pořádá 2 domácí turnaje. Přihlášeno
je 32 týmů. Rozměry hřiště jsou 20 m × 30 m. Hraje se v rozestavení 4 + 1 v délce 2 × 20 minut. Na závěr
sezóny je pořádán velký turnaj za účasti všech 32 týmů.
Kategorie starších přípravek – okresní přebor
Tato kategorie je hraná systémem každý s každým dvoukolově (podzim/jaro). Přihlášeno je celkem 32
týmů, které jsou rozděleny do 3 skupin. Náš tým hraje skupinu „B“, ve které je 11 týmů. Rozměry hřiště
jsou 25 m × 40 m. Hraje se v rozestavení 5 + 1 v délce 2 × 25 minut. Na závěr sezóny je pořádán turnaj 16
nejlepších týmů z každé skupiny.

Kategorie mladších žáků – okresní přebor
Tato kategorie je hraná systémem každý s každým dvoukolově (podzim/jaro). Přihlášeno je 18 týmů, které jsou
rozděleny do 2 skupin. Náš tým hraje skupinu „B“, ve které je 10 týmů. Rozměry hřiště jsou 52 m × 70 m (pozn:
cca polovina fotbalového hřiště). Hraje se v rozestavení 7 + 1 v délce 2 × 30 minut. Na závěr sezóny je pořádán
turnaj nejlepších týmů z každé skupiny, přičemž o jeho podobě budete informování před zahájením jarní části
sezóny 2017/2018.
Kategorie starších žáků – okresní přebor
Tato kategorie je hraná systémem každý s každým dvoukolově (podzim/jaro). Přihlášeno je 15 týmů, které jsou
rozděleny do 2 skupin. Náš tým hraje skupinu „B“, ve které je 8 týmů. Rozměry hřiště jsou 52 m × 100 m (pozn:
celé fotbalové hřiště). Hraje se v rozestavení 10 + 1 v délce 2 × 35 minut. Na závěr sezóny první 3 týmy z obou
skupin postupují do soutěže o přeborníka okresu, přičemž výsledky ze základních skupin se nezapočítávají.
Kategorie dorostu – okresní přebor
Tato kategorie je hraná systémem každý s každým podzim/jaro. Přihlášeno je 9 týmů. Rozměry hřiště jsou 52 m ×
100 m (pozn: celé fotbalové hřiště). Hraje se v rozestavení 10 + 1 v délce 2 × 35 minut. Vítěz postupuje do KFS Zlín.
Kategorie muži – okresní přebor
Tato kategorie je hraná systémem každý s každým podzim/jaro. Přihlášeno je 14 týmů. Rozměry hřiště jsou 52m × 100m
(pozn: celé fotbalové hřiště). Hraje se v rozestavení 10 + 1 v délce 2 × 45 minut. Vítěz postupuje do I. B třídy KFS Zlín.
Bližší informace o týmech, se kterými se budeme v této sezóně setkávat, se dozvíte na stránkách www.sokoljarcova.cz/aktuality/hlavni-aktuality/ v článku „Jarcová zastoupena ve všech věkových kategoriích v okrese“.
Aktuální rozpis utkání všech týmů je nedílnou součástí tohoto čísla obecního úřadu Jarcová „Jarčovjan“.

Jarčovský turnaj přípravek								

V sobotu 24. června 2017 ve sportovním areálu TJ Sokol Jarcová byl v 9:00 hodin odstartován 2. ročník
paralelního turnaje mladších a starších přípravek, kterým jsme chtěli navázat na loňský velmi úspěšný 1. ročník
a zároveň zahájit oslavy k 70. výročí od založení TJ Sokol Jarcová. Vzhledem k tomu, že termín tohoto turnaje
byl zvolen až po skončení okresních soutěží a částečně již kolidoval s prázdninovým termínem dovolených,
nakonec považuji počet přihlášených týmů za více než optimální.
Konečné pořadí zúčastněných týmů:
Kategorie mladších přípravek
Kategorie starších přípravek
(ročník 2008 a mladší):			
(ročník 2006 a mladší):
TJ Sokol Valašská Polanka.			
FC Vsetín.
TJ Sokol Jarcová.				
TJ Sokol Jarcová.
TJ Poličná.					
TJ Sokol Choryně.
TJ Sokol Podlesí.				
TJ Juřinka.
SK Dynamo Mikulůvka.			
TJ Valašské Meziříčí.
Výše uvedené týmy se utkávaly na dvou hřištích (1 + 1, původně bylo uvažováno 2 + 2) připravených pro
danou kategorii dle pravidel fotbalu platných pro OFS Vsetín s tím rozdílem, že brankáři měli zakázaný výkop
z ruky či přehazování poloviny hřiště, ať už to byl míč ze hry, či ne. Tímto omezením jsme se snažili donutit
týmy rozehrávat konstruktivně a ne jen překopávat hřiště. Obě
kategorie hrály systémem každý s každým, přičemž mladší
přípravky hrála utkání v délce 2 × 10 minut a starší přípravka
1 × 25 minut. V horkém počasí to byla podle mého adekvátní zátěž
pro dětský organismus. Všechna mužstva zaslouží mé uznání
za nasazení a předvedené výkony v průběhu celého turnaje
v tomto takřka tropickém počasí. Po celou dobu trvání turnaje
měly děti možnost využívat ochlazovací sprchy umístěné mezi
střídačkami a doplňovat rychlé cukry vždy čerstvě nachystaným
ovocem umístěným ve velkém tureckém stanu, který také
sloužil jako provizorní šatny. Všem zúčastněným hráčům byla
při závěrečném ceremoniálu předána medaile, jako vzpomínka
na tento turnaj, a první tři týmy v každé kategorii obdržely
i poháry. Určitě nesmím zapomenout i na individuální ocenění. Oceněni byli:
Kategorie mladších přípravek:
Kategorie Starších přípravek:
Nejlepší střelec – Tereza Veselá (TJ Sokol Jarcová).
Nejlepší střelec – Martin Hoffman (TJ Sokol Jarcová).
Nejlepší hráč – Štěpán Gergela (TJ Sokol Valašská Polanka).
Nejlepší hráč – Filip Konečný (FC Vsetín).
Nejlepší brankář – Ladislav Mikl (SK Dynamo Mikulůvka).
Nejlepší brankář – Daniel Koleček (TJ Juřinka).

O bezproblémový chod a průběh celého turnaje se staral tým rodičů a fanoušků TJ Sokol Jarcová, kterému
bych chtěl touto cestou co nejsrdečněji poděkovat a smeknout klobouk, protože to byla, po celookresním
turnaji starších přípravek konaném minulý týden, druhá velká akce. A mám pocit, že se opět podařila.
Všem dětem bych chtěl popřát krásné prázdniny, trenérům krátký a intenzivní odpočinek pro načerpání
nových sil do další sezóny a rodičům nádhernou dovolenou proloženou různými doplňkovými druhy sportu.
Tomáš Drábek, předseda TJ Sokol Jarcová
http://www.sokoljarcova.cz/foto-galerie/jarcovsky-turnaj-pripravek/

Měsíc náborů v Jarcové									
V úterý 30. května 2017 ve sportovním areálu TJ Sokol Jarcová proběhla akce organizovaná pod patronací
FAČR a KFS Zlín pod názvem „Měsíc náborů“. Tato akce byla naším klubem přijata s potěšením a s vírou,
že nám pomůže rozšířit počty mladých sportovců našeho spolku o další členy z okolních obcí. V původním
termínu nám bohužel nepřálo počasí a díky tomu se v náhradním termínu mohlo zúčastnit pouze 250 z původních 300 dětí. Nicméně i tak můžeme tuto akci z pohledu účasti a osvěty sportu jako takového, považovat za velmi úspěšnou a vydařenou.
Zúčastněné MŠ a ZŠ
MŠ Vyhlídka, Valašské Meziříčí, MŠ Jarcová, ZŠ Jarcová, ZŠ Mikulůvka, ZŠ Růžďka, ZŠ Bystřička.
Na 8 stanovištích zaměřených na koordinační, dovednostní, úpolové a herní cvičení byly děti po celou dobu
ve varu. Pro zpestření a pro chvilku odpočinku v tomto tropickém počasí, které tady v náhradním termínu
panovalo, byly pro děti nachystány dvě speciální stanoviště. To první měly pod patronátem studentky SZŠ
a VZŠ Vsetín, které představily dětem něco málo ze zdravovědy a nauky o těle společně s první pomocí
drobných poranění a prevencí úrazů. Druhé odpočinkové stanoviště bylo lehce „umělecké“ a děti si mohly
nechat pokreslit tělo různými motivy dvěma šikovnými dívkami.
Dojemnou chvilkou byla pro mě, jako pro hlavního organizátora a člověka, který celé dopoledne trávil
moderováním, koordinací dopravců a děním na hřišti, bezprostřední reakce jednoho chlapce, který s paní
učitelkou procházeli kolem mě právě na závěr celé akce, když z jeho úst zaznělo: „… paní učitelko, to byl můj
nejkrásnější den v životě…“. No nestojí za to, dělat pro děti více takových akcí? „Tak určitě, že stojí“! Děti od-

cházely z našeho sportovního areálu spokojeny, s úsměvem na tváři a balíčky plných věcných darů, upomínek
a i něčím na zub. Můj velký dík patří všem kolegům trenérům, hráčům našich týmů a rodičům, kteří neváhali
věnovat čas dětem.						
Tomáš Drábek, předseda TJ Sokol Jarcová

Turnaj starších přípravek o přeborníka okresu Vsetín			
Dne 18. června 2017 v 9:00 hodin byl ve sportovním areálu TJ Sokol Jarcová odstartován závěrečný turnaj
starších přípravek o přeborníka okresu Vsetín. Tomuto startu samozřejmě předcházela krátká porada trenérů
všech šestnácti nejúspěšnějších týmu z okresu Vsetín. S rozlosováním, pravidly a herním systémem všechny
přítomné seznámila všem známá trojice zástupců OFS Vsetín Josef Fojtík, Roman Dobeš a Pavel Březík, kteří
se po celý rok pečlivě starají o mládežnickou kopanou v našem okrese. Za pořadatelský klub se této krátké
porady zúčastnil Tomáš Drábek, který všechny přítomné seznámil s organizačními záležitostmi turnaje, jako
bylo umístění občerstvovacích stanic, pozicemi sociálních zařízení a s pravidly pohybování se ve sportovním
areálu TJ Sokol Jarcová.

Turnaje se zúčastnilo těchto šestnáct týmů:
TJ Sokol Jarcová.
TJ Sokol Kateřinice.
TJ Sokol Ratiboř.
TJ Sokol Hošťálková.
TJ Juřinka.
FC Vsetín „B“.
FC Vsetín „C“.
SK Lidečko.
sd TJ Sokol Nový Hrozenkov/FC Velké Karlovice + Karolinka. sd TJ Horní Lideč/TJ Sokol Lačnov.
TJ Sokol Valašská Polanka.
FC Rožnov pod Radhoštěm „B“.
FK Vigantice.
FC Dolní Bečva.
TJ Zašová.
FC Zubří.
Výše zmíněné týmy byly rozděleny do čtyřech základních skupin. V těchto skupinách se hrálo systémem
každý s každým a dle pravidel platných pro starší přípravky. Utkání trvalo vždy 15 minut, přičemž začátek
i konec utkání centrálně řídil Pavel Březík z prostoru provizorní časomíry. Výsledné pořadí v jednotlivých
skupinách rozhodlo o osmifinálových dvojicích, které už bylo hráno vyřazovacím systémem. Celkem
bylo odehráno čtyřicet utkání. Do závěrečných bojů o medaile se probojovaly mužstva sd TJ Sokol Nový
Hrozenkov/FC Velké Karlovice + Karolinka, FC Rožnov pod Radhoštěm „B“, FC Vsetín „B“, FC Vsetín „C“.
Závěrečná finálová utkání byla řízena delegovanými profesionály z řad známých regionálních rozhodčích
v čele s legendou panem Špičkou a neméně známými mladými pány Pavlicou a Žákem.
Pro znalce místních poměrů mládežnické kopané v našem regionu určitě nemůže být překvapením, že
celkovým vítězem tohoto turnaje o přeborníka okresu se stal tým FC Vsetín „B“, který prošel celou hlavní
sezónou 2016/2017, ve skupině „A“ okresního přeboru starších přípravek, jako nůž máslem bez ztráty bodu
a s celkovým skóre 395:61. Proto byl i z mého pohledu považován po právu za jasného favorita závěrečného
turnaje. Na druhém místě skončilo sdružené družstvo TJ Sokol Nový Hrozenkov/FC Velké Karlovice +
Karolinka, na třetím místě skončil tým FC Vsetín „C“, no a na nepopulárním čtvrtém místě se umístil tým
FC Rožnov pod Radhoštěm „B“. Jak jsme byli po celou sezónu 2016/2017 zvyklí, že v kategoriích přípravek
nejsou zveřejňovány výsledky, tak ani tento turnaj nebude výjimkou. Výsledky nejsou ani tak důležité, jako
byl důležitý pohled na skoro dvě stovky sportujících dětí, jenž byly podporovány svými rodiči, skalními
fanoušky a nadšenci, bez kterých to nejde a nikdy nepůjde!
Individuálně byli oceněni tito hráči:
Nejlepší brankář – Jiří Gášek ze sd TJ Sokol Nový Hrozenkov/FC Velké Karlovice + Karolinka.
Nejlepší střelec – Adam Jakubkovič z FC Vsetín „C“.
Nejlepší hráč – Dominik Kopřiva z FC Vsetín „B“.
Z mého pohledu hlavního organizátora bych chtěl touto cestou hlavně poděkovat celému týmu jednotlivců
z řad rodičů, rodin hráčů a našich věrných fanoušků, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu
závěrečného turnaje starších přípravek, a společnými silami jsme šli za jedním cílem a tím byla spokojenost
Vás všech, jenž jste do Jarcové na tento turnaj přijeli hrát, fandit či jen se podívat. Při děkování nesmím
opomenout i obec Jarcovou v čele se starostou Ivošem Veselým a SDH Jarcová, kteří nezištně pomohli také.
Musím přiznat, že i přes drobné problémy jsme se zhostili této výzvy se ctí, a že nasazenou laťku příští rok
někdo aspoň vyrovná, resp. přeskočí. Mé poděkování patří také OFS Vsetín za důvěru, jenž nám svěřením
takového turnaje dali, a já pevně věřím, že jsme je nezklamali.

Naši partneři:

Poradna pro pečující 									
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude
tak soběstačná jako dřív? Bojíte se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se
zdravotní stav Vašeho manžela a cítíte, že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí otevřelo v letošním roce
poradnu pro pečující. Pracovnice poradny Vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka po stránce odborné
i sociální. Seznámí Vás s vhodnými kompenzačními pomůckami, které Vám mohou péči usnadnit, poradí Vám,
jak si upravit byt, aby péče byla jednodušší. Poskytnou Vám také potřebnou podporu při zajišťování vlastních
potřeb – času pro regeneraci a odpočinek. Pracovnice poradny se mohou stát Vašimi průvodci v nelehkém období
pečování.
V rámci poradny se každé první úterý v měsíci od 17 hodin schází svépomocná skupina. Toto setkání je určené
především lidem, kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami kognitivních funkcí. Při tomto setkání sdílí
pečující své zkušenosti a potřeby s lidmi, kteří jsou v obdobné situaci. Mají možnost se zde dozvědět něco nového
a získat podporu a pomoc v dané problematice. Setkání probíhá v prostorách denního stacionáře na adrese
Žerotínova 319/21.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující najdete v přízemí Domu sociálních
služeb na Žerotínově ulici č 318/21 ve Valašském Meziříčí. Návštěvu pracovnice poradny lze domluvit také
u Vás doma. Naše působnost zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí,
Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou,
Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel. 730 190 733 nebo navštivte
webové stránky www.diakonievm.cz.

Vítání občánků										
Slavnostní akt „Vítání nových občánků“ v obci Jarcová se konal v sobotu 20. května 2017 ve 14,00 hodin v malém
sále Obecního úřadu. Letos doprovodili rodiče 11 nově narozených dětí. Písničkou a říkadly v úvodu přivítaly
malé občánky, své budoucí kamarády, děti z mateřské školy v Jarcové. Předsedkyně sociální komise Iveta Bačová
představila starostovi obce panu Ivo Veselému všechny nové občánky. Po přivítání následovalo již tradiční předání
pamětního listu, kytičky a dárků, fotografování dětí v kolébce a společná fotografie. Starosta obce popřál dětem
a jejich rodičům šťastné vykročení do života a poděkoval rodičům za doprovod svých ratolestí k významnému
dni v jejich novém životě.
Za sociální a kulturní komisi Soňa Letáková

Info z obce											

KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU BUDE PROBÍHAT
V OBCI VE DNECH:
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD:
U obecního úřadu:
v sobotu 4.11.2017 od 13:30
Pod RD p. Martina Kuráně
v sobotu 4.11.2017 od 13:30
Na parkovišti u hřiště
v sobotu 4.11.2017 od 17:30
Za Vodů – u hřiště:
v sobotu 4.11.2017 od 8:30 do 11:30
Kontejner u obecního úřadu bude přistaven i v neděli 5.11.2017.
NEBEZPEČNÝ ODPAD:
U obecního úřadu:
v sobotu 4.11.2017 od 8:00 do 12:00
Za Vodů – u hřiště:
v sobotu 4.11.2017 od 9:00 do 11:00
Můžete vkládat i nefunkční elektrospotřebiče všeho druhu.

Obecní úřad

Velice prosíme občany, aby velkoobjemový odpad (koberce, gauče, záchodové mísy apod.), ani jiný odpad,
neodkládali volně u plechové boudy u popelnic před kulturním domem, nemluvě u kontejnerů pro chataře
v části obce Za Vodů. Počkejte, prosím, na svoz tohoto odpadu, který obec dvakrát ročně organizuje nebo
odpad, když už ho máte na autě naložený, dovezte přímo bezplatně do sběrného dvora. Myslím, že se
shodneme na tom, že i tyto prostory bychom chtěli mít vzhledově pěkné a čisté. Nebo myslíte, že např. ten
srulovaný koberec dodává místu ten správný punc?
Děkuji, starosta.

Místní poplatky:										
Připomínáme opozdilcům, že místní poplatky (popelnice – 450,- Kč/osoba nebo rekreační nemovitost, pes –
200,- Kč, kabelovka – 1500,- Kč/rok) měly být zaplaceny do konce měsíce března tohoto roku. Platit můžete
hotově na OÚ nebo příkazem z vašeho účtu na číslo obecního účtu 5924851/0100. Jako variabilní číslo uveďte
číslo popisné nebo evidenční a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Na složenky, prosím, nečekejte. Ty
dostáváte až v případě, že poplatky nejsou uhrazeny do poloviny roku a složenka slouží už jako upomínka! 		
Obecní úřad

Kotlíkové dotace:										
Všichni ti, kteří by uvažovali o výměně starého nevyhovujícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním,
které jsou zařazeny do první nebo druhé emisní třídy, případně nemají emisní třídu určenu vůbec, za nové,
nízkoemisní zdroje tepla v rodinných domech v rámci tzv. „Kotlíkových dotací“, mají další příležitost. Pozor
- podporováno nebude pořízení kotlů čistě na uhlí a kombinovaných kotlů s ručním přikládáním. Tyto kotle
na pevná paliva budou moci být s finanční podporou vyměněny za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu,
automatický kotel na uhlí a biomasu (kombinovaný) nebo plynový kondenzační kotel. Podpora bude moci být
poskytnuta i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem
na zemní plyn, elektrokotlem aj. Zveřejnění programu a vyhlášení výzvy se předpokládá 21. září, příjem žádostí
by měl být zahájen během října. Také tentokrát bude registrace žádostí probíhat elektronickou formou. O
poskytnutí, či neposkytnutí podpory budou orgány kraje rozhodovat v lednu nebo únoru příštího roku.
Pozor - vyvstala povinnost, aby žadatel předložil platnou revizní zprávu vyměňovaného kotle s datem nejpozději
31.12.2016. 											
Obecní úřad

Pytlový sběr plastů: 									
Tímto bych rád požádal občany, aby k odvozu, který probíhá tradičně první čtvrtek v měsíci, dávali pouze
plné pytle. Prosím, uvědomte si, že i ten pytel není zadarmo. Jsou to sice korunové položky, ale v celkovém
součtu za celý rok to již jde znát. 										
Děkuji všem.
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