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Vážení spoluobčané,									
na přelomu měsíce to vypadalo, že po letech sněhového strádání, bychom mohli pomýšlet na bílé Vánoce.
Dokonce jsem oprášil i běžky. Než jsem z nich ale stihl utřít prach, sníh začal, tak jako v posledních letech,
nenávratně mizet. V době, kdy tyto řádky čtete, bude snad situace bělejší a veselejší. V polovině měsíce
si s námi pohrát silnější vítr, který kromě lesních porostů neušetřil ani nazdobený vánoční stromek před
hasičárnou Protože ten den nešlo ani veřejné osvětlení, pohled na ležící, svítící stromek vstříc neproniknutelné
tmě, byl opravdu smutný. Život ale dál pokračuje svým tempem a tak jako znovu postavení stromku se
v naší obci snažíme dál věci obnovovat, vylepšovat a vdechovat jim nový život. Pokračujeme v revitalizaci
odpadových hnízd, které dostaly zaslouženou zpevněnou plochu, po částech měníme holé dráty veřejného
osvětlení za izolované vodiče, které zabraňují skratům a tím občasným výpadkům. Byli bychom velice rádi,
kdyby na čtvrtý pokus vyšla žádost o dotaci na dětské hřiště v části obce Za Vodů. V prvním čtvrtletí
roku 2018 budeme žádat o dotace na vybudování chodníku kolem hlavní cesty na Mikulůvku / Oznici
a na vybudování třetí učebny v místní škole v návaznosti na bezbariérovost přístupu a pohybu uvnitř
školy. Podáme žádost o stavební povolení na odkanalizování zbylé části obce Za Vodů a pokusíme se na to
z evropských či domácích zdrojů sehnat dotace. Vodovody a kanalizace Vsetín spolu s realizační firmou
se pustili do kompletní výměny vodovodního řádu v centrální části obce. Oprava by měla trvat celý příští
rok 2018. Po dokončení by se mělo začít i v části obce Za Vodů, kde se chystá dokumentace ke stavebnímu
povolení. Zde bych vás opět požádal o velkou trpělivost a pevné nervy. Není to akce jednoduchá a bude
ji provázet spousta dopravních problémů a nepříjemností. V takovém případě mě volejte, abychom daný
problém řešili co nejrychleji. V letošním roce se bohužel nepodařilo opravit tolik cest, kolik bych si přál.
Nebyla to otázka finanční. V rozpočtu byla dostatečná částka. Narazili jsme však na problém, který dříve
nebyl – firmy mají tolik zakázek, že kapacitně nejsou schopny všechny uspokojit. Proto již nyní jednáme
s firmami a domlouváme termíny oprav na příští rok. Plánů a záměru je na příští rok v rámci rozpočtu opět
mnoho. Pevně věřím, že se většina z nich minimálně započne.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám všem popřál příjemně strávené sváteční dny a spoustu
pohody a pevného zdraví v roce nastávajícím.
Starosta obce Ivo Veselý

			

ZASTUPITELSTVO OBCE JARCOVÁ ZVE			
všechny občanky, občany a občánky na

VIII. Výroční dobytí Jarčovské kuly
tentokráte severovýchodní cestou
Sraz všech účastníků expedice se uskuteční dne 29. 12. 2017 v 10 00 hodin u obecního úřadu. Za nezbytnou
výbavu považujte teplé nápoje a nápoje teplo vyvolávající, chuťovky všeho druhu, oděv přiměřený počasí
a významu akce a potřebné sportovní náčiní včetně dobré nálady. Vyhodnocení celé expedice bude
provedeno na místním lyžařském vleku.

Drakiáda na Krplově - 16.10. 2017							
Jelikož se naší škole už několik ročníků nepodařilo uskutečnit
pořádnou Drakiádu, ať už z důvodu špatného počasí nebo na
fotbalovém hřišti nefoukal vítr, rozhodli jsme se tentokrát
pouštět draky na kopci na Krplově. A skutečně – počasí ten
den přálo, sluníčko nádherně svítilo a hřálo,a my se odpoledne
vydali  na kopec i se svými draky a dráčky. Vítr byl na pouštění
draků naprosto úžasný, a tak se nad kopcem najednou vzneslo
mnoho pestrobarevných draků, kteří směřovali vysoko k
oblakům.Nejen děti, ale i dospělí, kteří se vrátili do svých
dětských let, pobíhali společně s dětmi s vysoko létajícími
draky. Všichni byli naprosto spokojení, každý účastník dostal
sladkou odměnu a po vyhodnocení nejlepších dráčků jsme se
zase spokojeně vydali ke svým domovům s pocitem perfektně
vydařené akce.	 	                Eva Janišová ředitelka školy

Výzva místní školy pro občany:							
Určitě mnozí z vás dostali na Vánoce nové elektrické spotřebiče, jako např. žehličky, fény, mixéry, ale také mobilní
telefony, tablety apod. A zůstaly vám ty staré a nevíte kam s nimi? Budeme moc rádi, když je  donesete v pondělí
8.ledna 2018 k nám do místní školy. Právě tento den budeme sbírat drobné elektrické zařízení (ne počítače,
monitory a jiné velké elektrozařízení). Nosit můžete již od rána až do 16.00 hodin. Čím více toho budeme mít,
tím více získáme bodů a možná i na naši školu čeká nějaká cena.
Již v MŠ jsou děti vedeny k tomu, aby si uvědomily, jak je důležité šetřit životní prostředí. Na to samozřejmě
navazuje ZŠ, ať už ve výuce, nebo v přírodovědném kroužku se žáci dozvídají, co je to environmentální  výchova  
a  proč je důležité naše životní prostředí chránit .
V rámci tohoto vzdělávání  je naše škola zapojena do několika projektů. Nejstěžejnější z nich je projekt PAPÍR
ZA PAPÍR. Jeho autorem je tým pracovníků SITA CZ z olomoucké pobočky, která měla a má se školním sběrem
bohaté zkušenosti. Principem   projektu je, že za nasbíraný papír dostane škola pomůcky z recyklovaného
papíru v odpovídající hodnotě. Jedná se např. o xerografický papír, výkresy, sešity apod. Tímto způsobem jednak
ušetříme finance za tyto položky, jednak ukazujeme žákům, jak lze šetřit papír a tím i naše lesy. Abychom děti
a žáky dostatečně motivovali, je vyhlášena každým rokem soutěž o „nejlepšího sběrače“. Na konci školního roku
bývají odměněni tři nejlepší sběrači z MŠ i ZŠ. Uvítali bychom pomoc i z řad veřejnosti, pokud by někdo mohl
přispět naší škole přebytečným papírem (ne krabice a kartóny),který by byl třeba jen tak spálen, doneste nám jej
do školy, budeme velmi rádi.
Dalším environmentálním projektem, do kterého je naše škola zapojena, je RECYKLOHRANÍ.
Jedná se o školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. V naší škole sbíráme baterie všech druhů a jsme zapojeni do celostátní soutěže. Opět
se obracíme na veřejnost, pokud byste měli nějaké již nepotřebné baterie, přineste je školy, budeme mít větší
šanci na výhru.
Rovněž zajímavý je také projekt, kterého se účastníme již několikátým rokem, Fritex – přirozená volba. Jedná
se o firmu, která se zabývá druhotným zpracováním odpadů, použitého rostlinného oleje a tuku. Její činnost je
čistě ekologická a olej využívají jako druhotnou surovinu. Spočívá v tom, že nejen žáci, ale i veřejnost se může  
zapojit do daného programu. Stačí jen nevylévat starý, již použitý olej, do odpadu a tím ho vlastně ucpávat, ale
trychtýřem nalít do PET lahve, uzavřít a přinést do školy. Za 1 kg oleje získáme 5 Kč. Není to až tak velký finanční
obnos, ale i v tomto případě nám jde především  o metodické vedení  k ochraně  životního prostředí.
Každoročně se účastníme také akce „UKLIĎME SVĚT - UKLIĎME ČESKO“
Jedná se o mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého
okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek atd. Naši školáci se snaží  
likvidovat odpadky nejen v okolí Bečvy a cyklostezky, ale i na jiných místech v Jarcové. Mnohdy nad tím zůstává
rozum stát a žáci i pedagogové jsou  skutečně rozčarováni nad tím, co všechno dokážou neukáznění cyklisté a
turisté  po sobě v přírodě zanechat. Znalosti žáků v této oblasti prověřujeme také pomocí třídění odpadu. V každé
třídě máme umístěny kontejnery, do kterých žáci třídí odpadky - papír, umělou hmotu, krabičky od mléka, sklo
apod. Smyslem všech těchto akcí však není pouze ekologicky uklízet, ale přimět  děti již od útlého mládí k zájmu
o životní prostředí a budovat v nich základy k ekologickému myšlení. Neboť jak se k přírodě budeme chovat my,
tak se ona pak zachová k nám.					                       
Eva Janišová ředitelka školy

Už je tu zas adventní čas... aneb Školní vánoční jarmark již posedmé
Ač se to zdá neuvěřitelné,jak  čas velmi rychle letí l a už je tu opět adventní čas... Stalo se již tradicí, že se
toto období snažíme zpříjemnit všem občanům obce Jarcová  Školním vánočním jarmarkem. Lidé si tak
mohou nakoupit adventní věnce nebo drobné dárečky pro své nejbližší a přátele. Nejde však jen pouhé prodávání, ale především o celkovou atmosféru této akce. Letošní jarmark uvítal první návštěvníky vystoupením žáků zdejší školy tak, aby všechny naladil do této slavnostní atmosféry vystoupením žáků ramatického
kroužku nazvaného Už je tu zas adventní čas... pod  vedením p. uč. Krchňákové. Poté se návštěvníci mohli
věnovat nakupování dárečků s vánoční tématikou. Pro dokreslení slavnostní atmosféry nesměl chybět již
tradiční svařáček, jehož vaření se ujaly jak členky sociální a kulturní komise nahoře v sále, tak i hasiči před
branami hasičské zbrojnice. Tak jako každým rokem nesmělo chybět něco dobrého k zakousnutí – zabijačkové pochoutky, sladké zákusky nebo výborné slané pečivo. Vše napekly ochotné  maminky a přátelé školy.
A tak tady opět společně pobesedovali všichni - staří i mladí, kteří  si chtěli společně zpříjemnit odpoledne.
Nejvíce se však rozzářily oči dětem i všem přítomným, když se v 18, 00 hodin  rozsvítil  krásný vánoční stromeček, který bude tuto slavnostní atmosféru připomínat celý sváteční čas. Za stromeček tentokrát děkujeme panu Šulovi. Celou atmosféru příjemně doplnila ještě hudební skupina OK COUNTRY, které bychom
tímto chtěli rovněž poděkovat za umocnění těchto slavnostních okamžiků. Dík patří i všem návštěvníkům,
kteří svou koupí přispěli dětem na jejich školní akce, kulturní i sportovní vyžití. A velké poděkování také
patří všem, kteří nám pomohli s organizací této tradiční akce: Všem hasičům a ostatním lidem, kteří se
postarali o vánoční stromek, pomáhali se zabijačkou, přípravou sálu a mnoha dalšími organizačními věcmi
členkám sociální komise, které se podílely na přípravě a prodeji svařáku pánům, kteří jako každoročně i
letos připravovali svařák před hasičárnou. Rodičům, kteří se podíleli na přípravě občerstvení (a že jich letos
bylo opravdu hodně) a také samotném prodeji, přípravě a úklidu sálu Těší nás, že se na této akci setkalo  
mnoho lidí nejen z naší obce a doufáme, že na toto pěkně prožité odpoledne budeme všichni vzpomínat
nejen o Vánocích, ale i po celý rok.						        Eva Janišová ředitelka školy

Zamykání lesa s MŠ Jarcová

							

„Zamykám, zamykám les, aby sem
nikdo nevlez.“ Tak tato věta je každoročně spojena se zamykáním
lesa, který pořádá ZŠ a MŠ Jarcová.
Letos akce proběhla v úterý  7.listopadu 2017. Zúčastnily se ho obě
naše oddělení, Ovečky i Koťátka.
K nim se přidaly i děti s prvních
a druhých tříd a samozřejmě rodiče. Celou obcí Jarcová se táhl
krásný osvětlený průvod broučků
až do lesa pod Jarčovskou kulu. Na děti čekal skřítek Jarculín, který
jim pomohl les uzamknout a zajistil tak klid pro zimní spánek všem
zvířátkům. Nechybělo ani občerstvení ve formě buchet našich maminek a teplého čaje od naší paní kuchařky. Jelikož je tato akce velice
oblíbená jak u dětí tak u rodičů, budeme se těšit na další ročník.
Mgr. Dagmar Dreslerová učitelka MŠ Jarcová

Socha knížete Sáma na Jarcovských vrších dne 17. 9. 2017			
byla instalována skupinou přátel Kruhu Rodů Moravy a Slezska. Na
fotografii je první zleva sám sochařský mistr pan Svatopluk Forman,
vlevo vedle sochy stojí starosta obce Jarcová pan ing. Ivo Veselý.

Společenský ples						
Jako každý rok bude SDH Jarcová pořádat ve stejném termínu druhý
lednový pátek, tentokrát tedy 12.1.2018 Společenský ples. Vstupenky
s místenkami se začnou prodávat 2.1.2018 na obecním úřadu u referentky Lenky Křupalové. Do konce roku Vás navštíví členové SDH
s pozvánkou na tento ples.

Štěpánský železný hasič					

SDH Jarcová za podpory MAS střední Vsetínsko a mikroregionu Valašsko Meziříčsko-Kelečsko pořádá druhý
ročník soutěže zimního železného hasiče, tentokrát v netradičním termínu vánočních svátků na Štěpána.
Soutěž se koná v prostorech kulturního domu, převážně ve sklepních, půdních prostorech a schodištích. Do
soutěže se zatím přihlásilo 73 soutěžících z České republiky a Slovenska. V průběhu soutěže bude otevřena restaurace “Pod Jarčovskú kulú”. Přestože soutěž není tak divácky atraktivní jako např. soutěž mladých
hasičů na otevřeném prostranství, je možno zde vidět hlavně moravskou špičku v této nejtvrdší hasičské
disciplíně. Pokud se rozhodnete navštívit tuto soutěž, dbejte prosím pokynů pořadatelů kvůli bezpečnosti

Blahopřání
Do nového roku 2018 Vám
Sbor dobrovolných hasičů
Jarcová přeje vše nejlepší,
mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě a hlavně
abyste složky integrovaného záchranného sytému
Zlínského kraje, jehož je
naše jednotka součástí, potkávali pouze při ukázkách,
dětských dnech, oslavách
výročí, společenských, kulturních a podobných akcích.

Oslava u příležitosti 70. výročí založení TJ Sokol Jarcová			

Vážení sportovní přátelé, rok se s rokem sešel, resp. deset let uteklo
jako voda v Bečvě. V sobotu 2. prosince jsme zakončili tento rok plný
příprav a doprovodných akcí spojených s důstojnou oslavou 70. výročí založení spolku TJ Sokol Jarcová.
Oslavy, jenž se konala na sále KD Jarcová, se zúčastnilo na 120 lidí napříč věkovými kategoriemi z řad členů, vzácných hostů a pozvaných
zástupců obce Jarcová, ZŠ a MŠ Jarcová a SDH Jarcová. Po krátkém
uvítání všech přítomných byla prezentována činnost jednotlivých
oddílů za posledních 10 let. Dozvěděli jsme se i něco víc z historie
hodně dávné. Po té byli oceněny osoby, které přispěly svou nezištnou pomocí v posledních 10 letech k fungování spolku.
Památeční plaketu převzali:   Ilona Miklíková, Lenka Podzemná, Antonín Zetek, Antonín Kozák, Vlastimil
Onderka, Josef Tomečka, Ladislav Folta, Zdeněk Krus, Jiří Černoch, Ivan Kuráň, Zdeněk Zetek.
Všichni zúčastnění dostali upomínkové reklamní předměty v podobě propisovací tužky, otvíráku s magnetem a novou vlaječku. Dále si mohli zakoupit šál, hrnek, krýgl vysoký a široký. Všechny tyto reklamní
předměty obsahuji naše nové logo. Zájem o tyto předměty vystihuje jediné a to, že ze 150 ks šálů zbylo cca
20 ks. Pro další zájemce z řad obyvatel Jarcové kontaktujte mě formou emailu drabek.fotbal@jarcova.cz.
Toto příjemné setkání bylo završeno vynikajícím a bohatým rautem, při kterém jsme probrali blízkou
i vzdálenou budoucnost našeho spolku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří si udělali čas na setkání se svými starými kamarády, protože
v dnešní hektické době se s tímto problémem setkávám častěji a častěji. O to víc si cením práce mých kolegů, kteří ve svém volném čase připravují podmínky v naší obci pro rozvoj sportu v našich oddílech.
Od 2. ledna 2018 bude k dispozici na obecním úřadě v Jarcové k zapůjčení šanon s cca 150 fotografiemi z historie našeho Spolku. Chtěl bych Vás tímto požádat o pomoc při identifikaci jednotlivých osob na fotografiích, resp. přibližného data pořízení těchto fotografií. Fotografie jsou vytištěny na formátu A4 a je možno
je na zadní straně doplnit textem. Pevně věřím, že s Vaší pomocí se nám podaří zkompletovat velkou část
historie a vydat k 80. výročí založení Spolku nový almanach doplněný těmito fotografiemi.
V elektronické podobě jsou Vám fotografie k dispozici na www.sokoljarcova.cz v sekci Fotogalerie.
Na závěr bych rád citoval německého historika a esejistu Gola Manna:
„Kdo nezná minulost, nikdy nezvládne budoucnost.“					
Golo Mann

TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané							

Od vydání minulého čísla Jarčovjanu č. 2 v září 2017 uběhl čtvrtrok plný výzev a významných událostí.
První výzvou pro nás bylo přihlášení všech věkových kategorií do soutěží pořádaných OFS Vsetín pro
rok 2017/2018. Je to vůbec poprvé v celé historii našeho klubu, kdy se nám podařilo vytvořit kompletní týmy v daných kategoriích. I přesto, že jako trenér mládežnických
kategorií nepřikládám velkou váhu výsledkovým tabulkám, nabízí se
v tomto čísle udělat výjimku a krátce se po podzimní části této sezóny
o nich zmínit.
Mladší přípravky
V této věkové kategorii se výsledkové tabulky neřeší vůbec. Týmy hrají
turnajově v počtu čtyřech týmů jedenkrát týdně. Jmenný seznam hráčů: Filip Bumbala, Alex Hurta, Marek Klein, Sylvestr Klvánek, Martin
a Tomáš Krčmářovi, Vojtěch Kuráň, Vít Stummer, Filip a Patrik Škvainovi, Rozálie Píšová. Trenéři: Ivo Veselý, Pavel Krčmář.
Starší přípravky
V této kategorii se v okresním přeboru skupiny B umístil náš tým na
1. místě. Jmenný seznam hráčů, kteří se na tomto úspěchu podíleli: Jan
Drábek, Jáchym Bořuta, Petr Bačák, Samuel Holčák, Magdaléna Knápková, Erik Koutný, Matěj Krchňák, Jonáš Kubját, Matěj Hrabovský, Filip
Škrla, Tereza a Jakub Veselí. Trenéři: David Bártek, Radim Škrla, Jan
Vašica.
Mladší žáci
V této kategorii se v okresním přeboru skupiny B umístil náš tým na
1. místě. Jmenný seznam hráčů, kteří se na tomto úspěchu podíleli:
Petr Klein, Jan Chudý, Patrik Červenka, Václav Kalčák, Vojtěch Sulovský, Radim Zavadil, Milan Píša, Václav Veselý, Ondřej Jašíček, Kryštof
Kubját, Marek Salamon, Martin Hoffman. Trenéři: Tomáš Drábek, Martin Juřík.

Starší žáci
V této kategorii se v okresním přeboru skupiny B umístil náš tým na 1. místě.
Jmenný seznam hráčů, kteří se na tomto úspěchu podíleli: Radim Převor, Marian Červenka, Tomáš Drábek, Kryštof Ptáček, Tomáš Marek, Tomáš Pavlištík,
Michaela Kočí, Daniel a Michael Kovářovi, Jakub Kovář, Robin Bačák, Vojtěch
Krchňák, Tomáš Orság, Patrik Pecha, Marek Tulej. Trenéři: Tomáš Krchňák, Tomáš Ptáček.
Dorost
V této kategorii se v okresním přeboru skupiny B umístil náš tým na 7. místě. Jmenný seznam hráčů, kteří
se na tomto umístění podíleli: Martin Bártek, Vít Bartošák, Daniel Černoch, Tomáš a Zdeněk Hoffmanovi,
Ondřej Měrka, Vojtěch Palát, Jiří Táborsky, Michal Volek, Ondřej Zajíc, Petr Žilinský, Michael Vavřík, Jakub
Kunc, Radim Smilek, Damián Volek, Michal Lipový, Lukáš Štěpánek, Jakub Rudolecký. Trenéři: Michal
Gromus, David Volek.
Muži
V této kategorii se v okresním přeboru umístil náš tým na 5. místě. Po loňském postupu ze III. třídy je úspěch, který dokumentuje vzestupnou formu
našeho prvního týmu. Jmenný seznam hráčů, kteří se na tomto umístění
podíleli: David Kovář, Martin a Pavel Žilinští, Dominik Bořuta, Ondřej Pavlík, Lukáš Gromus, Lukáš Kuráň, Tomáš Ptáček, David Bártek, Pavel Skalický, Martin Ondruš, David Ides, Petr Hurta, Lukáš Haša, Jan Vančura, Erik
Klvánek, Štěpán Hlavica, Daniel Tuček, Libor Santovják, Vladimír Dobeš,
Roman Potsch. Trenéři: Martin Bártek, Michal Gromus. Vedoucí: Antonín
Kozák.
Nesledovanější (Kino Svět VM)
10. září jsme zašli společně do Kina Svět ve Valašském Meziříčí na film „Nejsledovanější“. Tento dokumentární film pojednává o fenoménu této doby
a to je YOUTUBE a youtuberech. Celá 15. řada byla naše.
Testy mladých hráčů
16. října 2017 jsme se na základě pozvání SK Zašová 1926 zúčastnili „Testování mladých hráčů“, které proběhlo v nově zbudovaném sportovním areálu
v Zašové. Účelem tohoto testování bylo ověřit schopnosti a dovednosti našich hráčů. Testování hráčů proběhlo v šesti disciplínách: 30 m sprint (rychlost), člunkový běh T-run (hbitost), skok z místa (výbušnost), lehy-sedy (silová vytrvalost), opakovaná sestava s tyčí (koordinace), běh na 500/1000 m
(aerobní vytrvalost). Vše proběhlo pod dohledem instruktora organizace
ProFútbolAnalytics.
Koncert skupiny SLZA
10. listopadu se hráči mladších žáků po tréninku jeli společně kulturně vyžít do KD Vsetín, kde proběhl koncert známé české skupiny SLZA. Atmosféra před i v průběhu koncertu byla více než fantastická. Pevně věřím, že
březnový koncert další známé české skupiny MIRAI zvládneme také.
Zástupci Jarcové v Baníku Ostrava
Dva hráči našeho klubu byli vybráni do přátelského utkání v kategorii
mladších žáků mezi Sigmou Olomouc a Baníkem Ostrava. Václav Veselý
a Martin Hoffman důstojně reprezentovali náš klub a rozhodně se podle
slov trenéra a bývalého ligového hráče Aleše Neuwirtha neztratili.
Mladší žáci se v Korni neztratili
2. prosince 2017 jsme s mladšími žáky zajeli na mezinárodní turnaj do nedaleké Korně. Po cestě jsme nabrali náš spřátelený klub SK Zašová 1926 a hurá
na ně. V základní skupině končíme v silné konkurenci na 5. místě, abychom
v utkání o umístění porazili stejně staré hráče FK Slavonín. Pro kluky byl
největší zážitek hrát proti ligovým slovenským klubům jako je např. Juventus Žilina nebo FC Petržalka.
VÝSLEDKY:
1. TJ Sokol Jarcová - Juventus Žilina 1:2. 		
5. TJ Sokol Jarcová - FK Tatran Turzovka 3:2.
2. SDM Domino Bratislava - TJ Sokol Jarcová 4:2.
6. FC Petržalka - TJ Sokol Jarcová 4:0.   
3. TJ Sokol Jarcová - SK Zašová 1926 3:1. 		
7. SK Slávie Třebovice Ostrava - TJ Sokol Jarcová 1:2.
4. FK Šamorín – TJ Sokol Jarcová 5:1. 			
8. TJ Sokol Jarcová - FK Slavonín 4:3.

Webové stránky oddílu kopaná
Detailní informace z dění tohoto oddílu můžete sledovat na www.sokoljarcova.cz, kde je každé kategorii
věnována samostatná sekce, ve které se dozvíte tréninkové plány, rozpisy utkání, soupisky atd.

TJ Sokol Jarcová – oddíl pilatesu								

Pilates probíhá každou neděli 18:30 v tělocvičně školy v Jarcové v období od září do dubna.

Petra Bajzíková

TJ Sokol Jarcová – oddíl tenisu									

Na začátku sezóny jsme se zúčastnili brigády na úpravu kurtů a okolí, 9 členů odpracovalo v průměru každý
8 hodin. Celkem 72  hodin. Dále jsme v průběhu sezony pomáhali při sečení meze za kurty a různých úprav
kurtů, po skončení sezony vyklizení kurtů. Začátkem sezony začala tenisová liga se čtrnácti účastníky, kteří v průběhu sezony hráli proti sobě každý s každým. Další akcí byl turnaj (singly) pořádaný dne 26. srpna
s dvanácti účastníky. Turnaj se vydařil po všech stránkách. Pěkné počasí, ceny pro vítěze, jídla pití dosti
nacpali jsme se do sytosti. V silné konkurenci nakonec zvítězil zaslouženě Pepa Vaněk. Ladislav Folta

Letní a podzimní volejbalová sezóna 2017

I v letošní letní a podzimní sezóně byl volejbalový oddíl TJ Sokol Jarcová aktivní. Venkovní sportovní akce
jsme zahájili 3. 6. 2017 turnajem šestičlenných smíšených družstev na domácí půdě. Volejbalový oddíl reprezentovala jako již tradičně dvě družstva s názvem „Kalamita“ a „Valaši“.  Po urputných celodenních bojích
ve velkém vedru se nakonec obě družstva dostala na stupně vítězů. Celá letní sezóna pak patřila především
beachvolejbalu, hráči trénovali poctivě každý týden. Tréninkové úsilí vyvrcholilo turnajem v Hrachovci,
kde se povedlo obhájit loňské vítězství. Mimo hru na bílém písku volejbalové družstvo „Kalamita“ objíždělo
po sobotách i amatérské turnaje v okolních obcích a městech, kde se se svými výkony rozhodně neztratilo
a obvykle bylo mezi třemi nejlepšími.  Podzimní sezónu potom volejbalový oddíl zahájil opět domácím turnajem smíšených družstev dne 2. 9. 2017. Oproti jaru se hrálo v chladném podzimním počasí, ale i přesto
se povedlo zopakovat oběma domácím družstvům umístění z jara. Pro další tréninkovou i závodní činnost
se volejbalový oddíl přesunul do tělocvičny, kde se po sobotách trénuje, v neděli pak probíhají zápasy Regionální beskydské volejbalové ligy, kde nás reprezentuje družstvo pod názvem Kalamita.Na závěr patří snad
už jen dodat, že byť nás těší úspěchy obou družstev v celé sezóně, nejdůležitější je dobrá parta a radost ze
hry. Pokud by se někdo v jarčovjáků chtěl k nám přidat, je srdečně vítán.
Věra Šulová

Sportovní a dětský maškarní karneval 							

Dne 2. března 2018 od 19:00 hodin pořádá TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané Sportovní maškarní karneval.
Bohaté občerstvení, půlnoční průvod a tombola zajištěny.
Dne 3. března 2018 od 14:00 hodin pořádá TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané Dětský maškarní karneval.
Bohaté občerstvení, tombola, soutěže a hry pro děti zajištěny.
Karnevaly budou probíhat na sále Kulturního domu Jarcová. K hudbě a poslechu bude hrát DUO GASPARY.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem trenérům, hráčům, rodičům, vedoucím oddílů, sportovním nadšencům, fanouškům a spoustě dalších, kteří neváhají obětovat svůj volný čas ve prospěch rozvoje mládežnického sportu a volnočasových sportovních aktivit v naší obci.
Dále bych chtěl touto cestou poděkovat také našim partnerům, kteří nás v průběhu tohoto náročného roku
podporovali:
Obec Jarcová, HAJDIK a.s.; Nástrojárna Matrix s.r.o.; Hoffman Kalírna; Hoffman doprava; VALMEZBIKE
s.r.o.; ROŽNOVBIKE; CS CABOT, spol. s r.o.; DEZA, a.s.; M&M reality holding a.s.; KONTEJNERY PALÁT;
PRODEZ, a.s.; Bártek rozhlasy, s.r.o.; JANČA V.M. s.r.o.; Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o., Stanislav
Kuběna (Krby-Valmez/Prodejna Flora Valašské Meziříčí), Antonín Štěpán, MŠMT, FAČR, OFS Vsetín, KFS
Zlín.
Všem bychom chtěli co nejsrdečněji popřát příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v nového roce
2018 a těšíme se na další společnou spolupráci.
Za TJ Sokol Jarcová přeje Tomáš Drábek.

Ověřování podpisů:									

Připomínáme občanům, že od listopadu je možno na obecním úřadu ověřovat podpisy a dokumenty. Tyto
úkony provádí pracovnice obecního úřadu paní Lenka Křupalová v místnosti bývalé knihovny v 1. patře OÚ.
Děkuji, starosta.

Prezidentské volby:										

Upozorňujeme voliče, že volební místnost bude výjimečně v budově místní ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Volby se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případně druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018. Obecní úřad

Cena plynu pro období 1.1.2018 - 31.12.2019:					

Obecní úřad pro občany vysoutěžil cenu 590,- Kč/MWh/bez DPH a bez dalších poplatků. Jedná se o pohyblivou
složku ceny, která není regulovaná státem. Pokud by měl někdo z občanů zájem,  kontaktujte starostu pana
Veselého.

Místní poplatky:										

Připomínáme občanům, že místní poplatky (popelnice, pes, kabelovka) je nutno zaplatit do konce měsíce března
daného 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. Pokud si
k tomuto datu navedete trvalý příkaz, ušetříte spoustu času a nervů nejen sobě, ale i našim zaměstnancům,
kteří musí seznamy stále upravovat a posílat upomínky stále dokola. Nemluvě o finanční náročnosti těchto
následných zbytečných úkonů. Děkujeme.    						                          Obecní úřad

Dospělý a dětský sportovní karneval:						

Milí spoluobčané, dovolte nám, abychom vás všechny srdečně pozvali do kulturního domu na tradiční sportovní
karneval. Po roční odmlce se opět v pátek 2.2.2018 uskuteční maškarní karneval pro dospělé a v sobotu 3.2.2018
potom tolik oblíbený karneval dětský. K hudbě a tanci bude hrát Duo Gaspary. Zajištěna bude bohatá tombola
a občerstvení. Nebude chybět vyhodnocení masek.

Sběr plastů:											

Všem bych opět poděkoval za třídění odpadů všeho druhu. Těm z vás, kteří třídí tetrapaky (obaly od trvanlivého
mléka, džusů apod.) do nádoby u kulturního domu pouze připomínám, že nádoba se přestěhovala k nádobám
na sklo. Do modrých nádob na papír, prosím, tyto obaly nevhazujte. Dále bych vás chtěl požádat, abyste co
nejvíce využívali pytlového sběru plastů a dali jim tak přednost před vhazováním do kontejnerů. Důvod je čistě
ekonomický. Zatím, co si pytle odvezeme sami a stojí nás to „pouze“ naftu, tak za vysypání jednoho kontejneru
zaplatíme skoro 300,- Kč. Apel směřuje hlavně na obyvatele bytovek a některé živnostníky. Děkujeme že třídíte
a zároveň šetříte obecní kasu.

Žádost o pomoc s jarním úklidem:							

Zima teprve začíná a my už strašíme s jarem. Protože ale další číslo vyjde až příští rok, využijeme této možnosti,
abychom všechny občany požádali o pomoc s jarním úklidem cest od posypového kamínku. Budeme velice rádi,
když kamínky opět smetete na jednu hromadu. My se postaráme o jejich odvoz. Mnozí z vás tak automaticky
činní již mnoho let. Tato prosba je směřuje k ostatním občanům, které bychom tímto rádi požádali, aby si ze svého
volného času kousek ukrojili a pomohli nejen obci ale i sobě (nebude se tolik prášit a mytí oken bude jednodušší).
Navíc je to vhodná příležitost pokecat se sousedy, případně si dát společně žabku a utužit tak sousedské vztahy.
Smeták si můžete vyzvednout proti podpisu na obecním úřadu. 				       Obecní úřad

Kabelová televize – TÉMATICKÝ BALÍČEK:					

Jak jsme vás informaci již dříve, ze základního balíčku byly vyčleněny některé programy (hlavně sportovní),
které jsou, co se týká měsíčních poplatků TV společnostem, jedny z nejdražších. V této chvíli je vytvořen tzv.
„Sportovní balíček“, který obsahuje 7 sportovních programů. Jsou to programy Eurosport 1 SD, Eurosport 2 SD,
Nova sport 1 HD, Nova sport 2 HD, Sport 1, Sport 2, Sport 5. Pokud tedy někdo má zájem o tento balíček, který
stojí na jeden měsíc 80,- Kč, bude postupovat následovně: zájemce přijde na OÚ a podepíše smlouvu, protože jde
o kódovaný balíček, musí si na OÚ koupit dekodér s kartou, který stojí 990,-Kč (ten už mu zůstane – jednorázová
investice) a předplatí si balíček (minimální doba předplacení je 3 měsíce). Klient si doma zasune modul dekodéru
s kartou do své TV a doladí si balíček. Musíte vědět, že máte novější typ TV, do kterého je dekodér možno
zasunout. Ten kdo má starší televizor, který neumí zpracovat digitální signál ve formátu DVB-C bude moci
sledovat na svém starém televizoru digitální programy (včetně balíčků) přes SET TOP BOX. Cena STB je 2.200,Kč. Pokud nebudete umět naladit svou TV, tak si objednáte (na tel. čísle 603 255 372) placený servis 4M, kde
přijede na smluvený čas technik a ten vám TV naladí (300,-Kč za dojezd a naladění TV…).              Obecní úřad
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