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Vážení spoluobčané,

								

Hluk projíždějícího kontejnerového auta mě přinutí vyhlédnout z okna. Vidím, že se někomu veze dřevo
na zimu. Mrknu na kalendář a uvažuji, zda vůbec bylo jaro. Venku jsou letní teploty, s podzimem to asi taky
nebude kdoví jaké, takže zřejmě přeskočíme rovnou do zimy a na otop na další sezónu je tedy nejvyšší čas.
Velice podobně to vypadá, když se na zastupitelstvu shodneme na investiční akci. Díky administrativním
úkonům uběhne od smysluplné myšlenky čas tak rychle, že půl roku není žádná doba. Drobné věci se řeší
operativně, ale tam je potřeba různých povolení, musíme počítat s tím, že datum zahájení realizace se
protáhne. Aktuálně všichni určitě pociťujete díky výměně vodovodu různá dopravní omezení v obci. Pevně
věřím, že realizační firma harmonogram prací dodrží a do podzimu budeme mít vodu v nových trubkách,
které by měly vydržet 80 let a cesty spravené tak, že na ně nebudeme v budoucnu muset uplatňovat reklamace. Společnosti VaK Vsetín se však v naší obci zalíbilo natolik, že v příštím roce plánuje rekonstrukci
vodojemu. Cílem je zdvojnásobit zásobník pitné vody, aby občané při odstávkách nepocítili výpadek. Příjezd k vodojemu bude řešen ze spodní cesty. Nejpozději do dvou let by měla následovat výměna vodovodu
v části Za Vodů. Osobně si od toho slibuji hlavně omezení zimních havárií na minimum. V polovině června
se na měsíc do obce nastěhuje firma Repont s technikou, aby opravila části cest v obci. Půjde o části úseků
na spodních Bražiskách, Vápenných potokách, ke Švecům, ke Kuli, k čističce, do Škaredek a Za Vodů. S tím
bude opět spojeno dopravní omezení ve výše uvedených částech obce. Sledujte proto, prosím, jak webové
stránky obce, tak úřední desku u OÚ, kde budou aktuální informace ohledně dopravního omezení. Harmonogram se určitě né vždy podaří dodržet, proto prosím o toleranci a trpělivost. Prázdniny jsou hlavně
o odpočinku, ale o místní škole se to říct nedá. I v letošním roce investujeme do předškolního a školního
vzdělávání. Chceme, aby prostory školy a školky byly příjemné hlavně pro naše děti a kvalitní výuku jim
zase poskytne spokojený personál. Uběhlo několik málo let od přístavby mateřské školy a bylo otázkou
času, kdy se zvýšený počet dětí „přelije“ školy. Třetí třída přebudovaná z družiny a kanceláře paní účetní
zajistí prvňáčkům nerušený vstup do jejich další životní etapy. Do herní místnosti (minitělocvičny) v nové
přístavbě školy bude o prázdninách namontována úprava, která výrazně zlepší v místnosti akustiku a bude
tak slyšet více jak jednoho člověka aniž by se museli překřikovat.
V letošním roce si připomínáme 100 let od vzniku Československa. S obcemi Poličná, Oznice a Branky
jsme uvažovali, jakým způsobem si toto výročí připomenout. Mnozí z vás již navštívili naše společné akce
v minulých letech. Ať už to bylo společné setkání občanů u partyzánského bunkru při příležitosti 70. výročí
osvobození, setkání u Masaryka pod Piškovou nebo slavnostní odhalení informační tabule u pamětního
kamene France Josefa I. Pro letošní rok pro vás máme přichystáno setkání občanů opět pod Piškovou
u památníku T.G.M. Uskuteční se 20.10.2018 od 10 hod. Po krátkém projevu bude následovat volná zábava,
k tanci a zpěvu bude hrát dechová kapela Lidečanka. Občerstvit se budete moct dobrotami z udírny a zalít
to alkem či nealkem. Vše bude zdarma. Pro ty, kteří se nebudou moci dostat po vlastních, bude opět připraven hasičský odvoz – budete zavčas informováni.
Vážení spoluobčané, přeji vám pohodové letní dny a načerpání dostatku energie na měsíce příští.
Starosta obce Ivo Veselý

Setkání seniorů a všech dobrých lidí.					

Tradiční setkání seniorů a všech dobrých lidí s dobrou náladou se zastupiteli obce se opět po roce konalo dne
21. dubna 2018 v sále Kulturního domu v Jarcové. Před čtrnáctou hodinou se sál zaplnil babičkami, dědečky
a rodiči vystupujících dětí. Na úvod všechny přítomné pozdravil starosta obce pan Ivo Veselý společně se
zastupitelkou Ivetou Bačovou. V krátkém projevu starosta seznámil občany s dalšími plány obce a chystanými
akcemi. Omluvil se za různá omezení z důvodu opravy vodovodního řádu v celé vesnici. Slavnostním přípitkem
popřál seniorům pevné zdraví a spokojený život v kruhu svých blízkých. Děti z obou tříd mateřské školy se
svými učitelkami si připravily velmi hezký program s písničkami a říkadly, za což sklidily velký potlesk. Žáci
místní základní školy předvedli hru na flétny, jedna z žákyň zazpívala za doprovodu housliček a všem pro
potěšení zazpívali a zatancovali. Poté následovala již volná zábava. Členky sociální a kulturní komise připravily
pro seniory občerstvení a o všechno se postaraly. Nechyběla hudební produkce skupiny OK country, která hrála
k poslechu i k tanci do pozdních večerních hodin.				
Za SK komisi Soňa Letáková
		

Vítání občánků.										

Dne 19. května 2018 byli rodiče se svými narozenými dětmi pozváni na tradiční „Vítání občánků“, které se konalo
v zasedací místnosti Obecního úřadu. Rodiče doprovodili celkem devět nově narozených dětí, které představila
panu starostovi Ivo Veselému členka sociální a kulturní komise Iveta Bačová. V úvodu své budoucí kamarády
přivítaly krátkým milým programem děti z mateřské školy. Při slavnostním aktu byly dětem předány dárečky,
květiny maminkám a pamětní listy, děti se vyfotily v kolébce a na závěr byla zhotovena společná fotografie. Při
závěrečném přípitku starosta obce poblahopřál rodičům k narození dítěte a popřál dětem i rodičům šťastné
vykročení do nového a radostného života. 					
Za SK komisi Soňa Letáková
								

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu

Loni občané odevzdali k recyklaci 455,56 kilogramů starých spotřebičů Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme
nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s
obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 455,56 kilogramů elektra.
Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 11,05 MWh elektřiny, 784,84 litrů ropy, 42,19 m3
vody a 0,21 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 8,75 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné
sítě společnosti ASEKOL
k dispozici více než 16 000
sběrných míst. To je pětkrát více než například
v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je
již v každé středně velké
obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery
na drobné elektro. Každý
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.
cz nebo na www.cervenekontejnery.cz. Studie LCA
posuzuje systém zpětného
odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování
až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin,
emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.

Upozornění občanům- spalování odpadů v kotlích.			

Upozorňujeme občany, že začátkem letošního roku vydalo Ministerstvo životního prostředí metodiku
určenou pro prokázání spalování odpadů ve spalovacích stacionárních zdrojích do 300 kW celkového
jmenovitého tepelného příkonu. Metoda je založena na analýze vzorku popela odebraného z popelníku
spalovacího zařízení u provozovatele a porovnání výsledků analýzy koncentrace jednotlivých ukazatelů
s limitními hodnotami. Jedná se zejména spalování odpadů (např. nařezané okenní rámy, natřené desky,
dřevotřískové desky, kusy nábytku, zbytky textilií, různé plasty nebo jiný spalitelný odpad). V případě
prokázání spalování odpadů hrozí provozovateli kotle pokuta ve výši až 20 000 Kč.
Pevně věříme, že občané naší obce jsou uvědomělí a nekouří „něčím“ jedovatým nad hlavami sami sobě,
svým rodinám, dětem i vnoučatům.

Místní škola opět v rekonstrukci.						

Není tomu tak dávno, co jsme byli nuceni zamyslet se nad rozšířením místní MŠ . Dětí v naší vesnici přibývá
a školka již neměla takovou kapacitu, aby uspokojila všechny žadatele. To samozřejmě vyvolávalo rozhořčení
rodičů a nebylo se čemu divit. A tak vznikla přístavba školy - nová třída MŠ. V současné době jsou všichni
žadatelé do MŠ přijati, dokonce se k nám opět začaly vracet děti z blízkého Brňova, což nás velmi těší.
Jenže problém se nyní přenesl i na část ZŠ. Přibylo také žáků a není již v silách jednoho učitele učit tři ročníky
najednou ve vysokém počtu. Neprospívá to ani žákům ani paní učitelce. Proto jsme se rozhodli po dohodě se
zřizovatelem rozšířit školu o jednu třídu. Byl vypracován projekt, abychom mohli dostat na přestavbu státní
dotace. Sice se ještě čeká na jeho schválení, ale dle prognózy je vše na dobré cestě a šance na získání financí je
vysoká. Přestavba začala již v květnu, kdy z části chodby v 1. patře vznikla nová kancelář školy. Druhá etapa
přestavby započne počátkem července. Plánuje se mimo jiné i rekonstrukce celého sociálního zařízení ZŠ
a bezbariérový přístup do školy.
A jaká bude od 1. září 2018 organizace celé ZŠ? I. třída bude zahrnovat pouze 1. ročník samostatně, neboť zde
je opravdu potřebné zvládnout důležitý mezník - nástup na základní školu. Pro malé žáčky to není nic jednoduchého najednou sedět a vydržet v lavici devadesát minut po čtyřech vyučovacích hodinách denně, a zvykat
si na každodenní povinnosti místo hraní si ve školce. Nicméně pro děti z naší MŠ to není tak těžké, jelikož dosavadní prostředí jim není neznámé. Znají i všechny paní učitelky, neboť se každodenně setkáváme ve škole
i na školních akcích. Přechod tedy probíhá přirozeně a plynule a dětem to většinou nečiní žádný problém.
II. třída bude zahrnovat 2. a 3. ročník a III. třída bude zahrnovat 4. a 5. ročník. Také školní družina se dočká
organizačních změn. Od nového školního roku chystáme rozšířit provoz ŠD také na ráno a to od 7,00 hodin
do 7,45 hodin. Odpolední provoz se nezmění. Třída školní družiny a I. třídy bude jedna a tatáž, ale opět žákům
poskytneme každý den odpoledne vyžití v různých kroužcích, aby nemuseli trávit celý den v jedné místnosti.
Doufáme, že se ulehčí nejen žákům a jejich rodičům, kteří museli pravidelně dbát na plnění odpoledních
školních povinností, a že jich mnohdy nebylo málo, ale také paním učitelkám. I pro ně to bylo velmi obtížné
chystat si každodenně přípravu na pět vyučovacích hodin pro tři ročníky naráz.
Děkujeme také zřizovateli školy za vzornou spolupráci a vycházení vstříc, neboť bez jejich pomoci by rekonstrukce nebyla možná.Věříme, že rozšíření ZŠ bude přínosem pro nás pro všechny a těšíme se, že naše nové
prvňáčky uvítáme 1. září 2018 v krásném novém prostředí.
Eva Janišová, ŘŠ

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 nabízí služby poradny 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.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující najdete v přízemí Domu
sociálních služeb na Žerotínově ulici č. 319/21 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.

Obvodové kolo dospělých v požárním sportu. 				

Dne 12. května pořádal náš sbor po letech obvodové kolo dospělých hasičů. O pořádání této soutěže jsme
požádali v roce výročí 110-tého založení našeho sboru. Zvláštním překvapením byl zájem České televize
natočit z této soutěže reportáž, kterou najdete na webových stránkách obce. Náš sbor na obvodové kolo
poprvé postavil dvě družstva žen a jedno družstvo mužů nad 35 let. Na soutěž přijelo 25 družstev ve třech
kategoriích z okrsků Bystřička, Ratiboř a Vsetín. Soutěž probíhala v disciplíně požární útok a kromě
veteránů dvoukolově s tím, že se započítával lepší čas. Muži nad 35 let měli jen jeden pokus. Za zcela
výjimečně pěkného počasí se našim družstvům velmi dařilo. Všichni z Jarcové, kteří se postavili na start,
stanuli na stupních vítězů. Muži nad 35 let jediným časem pod 20 vteřin v této kategorii zvítězili a postoupili
na okresní kolo. Kategorie žen byla vyrovnanější, mezi prvním a třetím místem byl rozdíl 70 setin vteřiny
a první a třetí místo patřilo dámám hájící naše barvy. Což znamená že 16.6. na okresním kole v Horní Lidči
budeme mít dvojnásobnou účast a to v kategorii žen a mužů nad 35 let. Poděkování patří všem, kdo pomohl
s organizací i divákům kteří nás přišli podpořit.

Fontána Praha 2018.									

2.června proběhla v Praze akce u příležitosti stého založení republiky s názvem „ Hasičská fontána Praha
2018“ Našemu sboru se dostalo cti, že byl vybrán jako jeden z 200 sborů z celé republiky k provedení této
fontány. Tato fontána byla největší hasičskou fontánou na světě. Pět členů naší jednotky se v pátek vydalo se
svým vybavením do hlavního města, aby byli součástí tohoto světového rekordu, nad kterým mělo záštitu
GŘ HZS ČR, předseda senátu ČR, asociace krajů ČR, mediálním partnerem byla Česká televize. Této
fontány se celkem zúčastnilo přes 1000 hasičů. Využito bylo celkem 140 proudů vody z náplavek, 35 proudů
z Palackého mostu, 50 proudů vody z Jiráskova mostu a 14 vodních proudů z prostředka Vltavy. Nataženo
bylo celkem 455 kusů hadic o celkové délce 6.950 metrů, instalováno bylo 102 kusů světel. Vodní produkci
zahájila hymna, po níž následovala část symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany s ohňostrojem. Závěr
pak patřil Slovanským tancům Antonína Dvořáka a děkovnému potlesku tisíců diváků sledujících celou
akci z mostů a obou vltavských nábřeží. Fontána byla zároveň pojata jako taktické cvičení aby se nacvičilo
ubytování, stravování, parkování a přesun tohoto počtu jednotek z celé republiky na jedno místo. Videa
z fontány naleznete na www.youtube.com, komentáře na www.pozary.cz a www.hzscr.cz
								
SDH Jarcová
Fontána PRAHA 2018.

Čekání na generálku.

Naše technika na
pražském nábřeží.

Mladí hasiči „jedou“…. 								

Letošní hasičskou sezónu jsme zahájili jako každý rok začátkem dubna. Trénovat jsme začali pravidelně každou neděli odpoledne. Jelikož letos máme jak mladší žáky, tak i starší, tréninky musely probíhat postupně,
abychom si vzájemně nepřekáželi. Do družstva mladších žáků letos přišlo 6 nových členů. Protože 4 děti
dosáhly věku, kdy musí přestoupit do starší kategorie, sestavilo se družstvo starších žáků, které se doplnilo
o mladší děti, aby bylo kompletní. Počátečním závodem v letošním roce bylo Obvodové kolo v Halenkově, které bylo plánováno
na první květnovou sobotu. Abychom byli
na tyto závody co nejvíce připraveni, uspořádali jsme navíc k tréninkům i víkendové
soustředění, jak je každý rok zvykem. To se
konalo v místní hasičské zbrojnici. Ta nám
poskytla potřebné zázemí a také na tento
víkend posloužila jako kuchyně. Co se tréninku týká, pilovali jsme všechny disciplíny,
které byly součástí Obvodového kola. Jednalo se tedy o štafetu CTIF, štafetu 4x60m, štafetu požárních dvojic a požární útok. Útoky
a štafety dvojic jsme trénovali na louce vedle
hasičárny, ostatní disciplíny „Na zahradách“.
A když už byli všichni večer unavení, zalehli
na sále, kde bylo připraveno promítací plátno
Obvodové kolo Halenkov
s pohádkou pro ty nejmenší. A protože nám
počasí ten víkend přálo, stihli jsme potrénovat vše, co jsme si naplánovali. Hned další týden po soustředění nás čekalo již zmiňované
Obvodové kolo. Vyjeli jsme tedy časně z rána
do Halenkova. Po příjezdu na místo jsme
zjistili počet přihlášených družstev. A že jich
teda bylo! V mladší kategorii bylo přihlášeno 13 družstev, ve starší kategorii 17. Takový
počet družstev nám zaručoval silnou konkurenci a také předpoklad, že se zde zdržíme
až do večera. Protože počasí i tento víkend
vyšlo fantasticky, tak nám to až tak nevadilo.
Disciplíny odstartovaly hned po půl 9 ráno
a navazovaly plynule na sebe. Zahajovalo se
štafetou CTIF, na kterou byl jen jeden pokus,
takže jsme se snažili, aby výkon byl co nejlepší. Dále se pokračovalo štafetou 4x 60 m, která byla prováděna ve 2 pokusech hned
Okresní kolo Lideč.

po sobě. Tyto 2 disciplíny vyplnily celé dopoledne. Poté se závodníci rozdělili. Mladší žáci odpoledne zahajovali požárním útokem, starší žáci štafetou požárních dvojic. Po provedení disciplín se na stanovištích vyměnili. Kolem 17:00 h odpoledne bylo celé zápolení za námi a teď už jsme jen čekali, jak to všechno dopadne.
Výsledky dopadly nad naše očekávání. Mladší žáci skončili na krásném 8. místě. Na to že, to byla pro většinu
dětí jejich první soutěž v životě, tak si vedly skvěle. Starší žáci se umístili na 5. místě, díky kterému si zajistili
postup na Okresní kolo. Bylo to pro nás milé překvapení. Odjížděli jsme tedy z Halenkova s dobrým pocitem
a hlavně výzvou do vyššího kola, kde se chystali postavit těm nejlepším družstvům z celého okresu. Po cestě
domů, jak je již každý závod zvykem, jsme se stavili na zmrzlinu, abychom oslavili úspěšný den. Jelikož se
Okresní kolo konalo již za 2 týdny a počasí nám moc nepřálo, trénovali jsme hlavně to nejpodstatnější, s čím
se děti ještě nesetkaly. A to je disciplína „Požární útok s překážkami CTIF“, která na Okresním kole doplňovala další 4 disciplíny, které jsme již měli natrénovány z Obvodového kola. Tréninky na tuto disciplínu jsme
kvůli již zmiňované nepřízni počasí měli pouze dva. Jeden se konal přes týden na Oznici a další pak v pátek
před soutěží v Horním Lidči. Protože jsou ale naši závodníci učenliví, vše pochopili velmi rychle.
V sobotu 19.5.2018 se tedy konalo Okresní kolo v Horním Lidči. Vyrazili jsme tam již o den dříve, abychom
stačili ještě potrénovat. Počasí se na víkend umoudřilo, tak nám nic nestálo v cestě dosáhnout co nejlepších
výsledků. Do Horního Lidče se sjelo celkem 16 družstev. 2 družstva mladších žáků a 14 starších družstev.
Průběh celého klání byl obdobný jako v Halenkově. Všichni naši závodníci se velmi snažili a dali do toho vše.
A šlo to poznat. Na to, že konkurence byla velká a naše družstvo patřilo k těm nejmladším v této kategorii,
vybojovali si pěkné 10. místo. Domů jsme odjížděli s odhodláním, že když pořádně zabereme, tak příští rok
budeme na bedně a postoupíme do kola krajského. Sezóna nám tímto ale teprve začala a nás čeká po celé léto
spousta závodů. Jedná se o soutěže zařazené
SDH Jarcová muži nad 35 let.
do Okresní ligy hry Plamen, kde budou naši
závodníci soutěžit vždy v požárním útoku
a štafetě požárních dvojic. A dále pak soutěže jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami.
Jedna ze soutěží se také bude konat na domácí půdě, a to v neděli 24.6.2018 . Tímto Vás
chceme všechny pozvat, abyste přišli povzbudit naše družstva, která letos závodí v tomto
složení:
Mladší žáci:		
Starší žáci:
Terka Kozáková
Marek Latta
Hanička Hromadová Lukáš Kozák
Magda Zemánková
Nicolas Červenka
Kačka Křupalová
Samuel Holčák
Barča Hrabovská
Kristýna Kruráňová
Zuzanka Smětáková Julča Stummerová
Berenika Škrabolová Tina Janovská
Bianka Škrabolová
Natálka Křupalová
Emča Kociánová
Kája Rostková
Emmča Krusová
Eliška Mančařová
Danek Fábry
Víťa Stummer
Alex Staněk
Honza Zajíček
Marek Jež
SDH Jarcová ženy „A“.

SDH Jarcová ženy „B“.

TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané.						

Vážení sportovní přátelé,
soutěže Okresního fotbalového svazu Vsetín (dále jen „OFS Vsetín“) běží ve všech kategoriích v plném
proudu a závěr této soutěže je už na dohled. Již teď lze částečně bilancovat sezónu 2017/2018. V historii
našeho spolku to byla první a velmi náročná sezóna. Proč? Protože jsme měli a máme zastoupeny
všechny věkové kategorie. A důkazem, že si naše týmy vedou na výbornou, je účast všech mládežnických
týmů na závěrečných turnajích, kde se bude hrát o Titul přeborníka okresu Vsetín, resp. nadstavbová
část starších žáků o postup do kraje. Níže uvádím rekapitulaci:
Mladší přípravky: sobota 9. června – Valašské Příkazy (32 družstev).
Mladší žáci:
neděle 10. června – Zašová (8 družstev).
Starší přípravky: neděle 17. června – Valašské Meziříčí (16 družstev).
Starší žáci:
Nadstavbová část o Titul přeborníka okresu.
K těmto úspěchům na poli sportovním vedla a vede trnitá a náročná cesta. Vždyť tréninky 2× až 3× týdně
a k tomu víkendová utkání či turnaje jsou velkou časovou zátěží jak pro hráče, tak pro trenéry, bez kterých
to nikdy nešlo a nepůjde. Máme obrovské štěstí, že se kolem tohoto nejpopulárnějšího sportu na světě
vytvořila skvělá parta trenérů a rodičů, jenž se tímto sportem baví. O tom že tvoříme vynikající partu, svědčí
i mimosportovní spolkový život. Vždyť akce pořádané naším oddílem patří k těm vyhledávaným v našem
okolí. Sportovní maškarní karneval, paralelní turnaj mladších a starších přípravek, chod a provozování
multifunkční sportovního areálu v Jarcové (dále jen „MSA Jarcová“) a s tím spojené brigády jsou toho
pravým důkazem. Musím ovšem přiznat, že bez podpory našich rodin by to nešlo!
Pokud bych měl shrnout, co se stalo a co se dělo po dobu prvních pěti měsíců letošního roku, měl by čtvrtletník
Jarčovjan formát časopisu. Nicméně několik událostí stojí za zmínku. Napříč týmy v mládežnických
kategoriích se totiž děje pořád něco. Podle odborných materiálů totiž neexistuje u těchto kategorií přechodné
období natož pak zimní přestávka. Tyto kategorie musí fungovat trvale. Důvodem je to, že děti v tomto věku
rychle zapomenou získané dovednosti. Což ve svém důsledku znamenám že začínáte znovu.
Všechny naše mládežnické týmy se pravidelně zúčastňovaly halových turnajů v Zašové, Rožnově pod
Radhoštěm, Horní Bečvě a Korni. U těch starších jsme odehráli i několik přátelských utkání na umělých
površích ve Valašském Meziříčí či Vsetíně. Nejpilnější kategorií z tohoto pohledu byli mladší žáci,
kteří na konci března měli odehráno v novém roce více než 700 herních minut. Přístup mladších žáků
k tomuto sportu je opravdu „profesionální“. Vždyť se také probojovali do závěrečného turnaje Zimní
ligy Vladimíra Štěpána U-12, kde se umístili na krásném 5. místě v celém okresu Vsetín (pozn: kvůli
chřipkové epidemii jsme se závěrečného turnaje málem nezúčastnili kvůli nedostatku hráčů). V kategoriích
žákovské jsme po celé zimní/jarní období pravidelně navštěvovali tréninky v SVČ Domeček ve Valašském
Meziříčí, kde jsme pod dohledem profesionála Davida Hladila, podstoupili intenzivní tréninky TRUE GYM.
K těmto silovým tréninkům jsme pod vedení trenéra Ladislava Trávníka přidali v únoru speciální technicky
orientované tréninky s prvky metody Coerver Coaching, které probíhají a budou probíhat 1× týdně až
do konce této sezóny. Proto není náhodou, že máme ve výše uvedených kategoriích své zástupce ve výběrech
OFS Vsetín, kteří se pravidelně zúčastňují turnajů o pohár předsedy KFS Zlín v Otrokovicích a Starém městě.
Těmito hráči jsou Vašek Veselý, Radim Zavadil a Honza Drábek. Tímto jím děkuji za vzornou reprezentaci
našeho oddílu a obce Jarcová.

Sportovní maškarní karneval.							
Po dvouleté odmlce jsme se pokusili navázat na tradiční Sportovní maškarní karneval pro dospělé.
Za nemalé snahy všech členů oddílu kopané se nám podařilo na tuto tradici navázat. Pevně věřím, že všichni
hosté, kteří našli cestu na sál Kulturního domu obce Jarcová, byli
spokojeni taktéž. Tou druhou a nedílnou stránkou této tradiční
akce, jenž oceňujeme jako sportovci asi nejvíce, je výdělek, kterým
pokrýváme část sezóny pro šest týmu našeho oddílu. Tímto bych
chtěl poděkovat všem za to, že svou účastí přispěli na chod našeho
oddílu. Páteční účast byla optimální jak z pohledu kapacity
sálu, tak obslužnosti hostů. Řady se netvořily, pivo teklo plynule
a masky, které jsme mohli vidět, byly fantastické. Mě utkvěla
v paměti pouze jediná a to olympijská vítězka Ester Ledecká, jenž
byla v podání autora masky bezkonkurenční. Den po té byl neméně
úspěšný i karneval dětský. Na obou akcích byla připravena bohatá
tombola. Pevně věřím, že i příští rok vše zopakujeme a opět se
uvidíme.

Soustředění mladších žáků.							

Soustředění probíhalo v Turistickém areálu Celnice Huslenky-Kychová (dále jen „TAC-HK“) od 22. do
25. března 2018 a zúčastnilo se ho 15 hráčů širšího kádru mladších žáků TJ Sokol Jarcová.
Organizační složka:
Trenéři: Tomáš Drábek, Ivo Veselý; Asistenti trenérů: Tomáš Drábek Jr., Marián Červenka; Zdravotník:
Petra Drábková.
V rámci tohoto soustředění jsme odehráli dvě přípravná utkání s týmem Sd FK Velké Karlovice + Karolinka/
TJ Sokol Nový Hrozenkov.
23. března 2018, 16:00 hodin, 3 × 30‘ (Nový Hrozenkov):
V prvním utkání jsme se tak dlouho rozkoukávali, že jsem po jisté době přestal vnímat góly do naší branky.
K tomuto utkání jsem přistupoval jako ke zkoušce, kterou měl být turnaj v Otrokovicích. Musím přiznat,
že terén byl těžký, ale pro oba soupeře stejný. Hráči v týmu VKK + NH byli šikovnější, důraznější a hlavně
efektivnější. I my jsme občas zahráli krásnou kombinaci, ale zakončení = 0. No nic, přece to byla jen
příprava. Počasí bylo na kopanou super a všichni hráči dostali příležitost.
25. března 2018, 10:30 hodin, 2 × 30‘ (Velké Karlovice):
Ve druhém utkání se karta v začátku obrátila. Na hřišti v týmu domácích hráli částečně jiní hráči, kteří nám
umožnili naši krásnou kombinační hru s moderními prvky, jako bylo přenášení hry ze strany na stranu. Jsem
rád, že instruktážní videa v rámci večerního programu se ujala. Za stavu 0:3 naši kluci evidentně polevili
a z ničeho nic to bylo 3:3. Hra byla plná důrazu a kombinací. I dnes dostali všichni hráči příležitost ukázat
svoje zlepšení. I přesto, že hráči měli v nohách řádnou porci kilometrů s převýšením cca 400 m (cílem byla
Makyta, viz foto v galerii), dokázali hrát s účastníkem krajské soutěže vyrovnanou partii. Všem hráčům
patří můj dík a velký obdiv s jakým nasazením a chutí hráli toto poslední utkání. Posun času a turnaje Ligy
mistrů + Evropské ligy na Xboxu, které se lehce protáhly přes večerku, v nás trenérech zanechaly krásný
pocit a účelovost tohoto soustředění. Na hřišti byla totiž vidět nejen souhra po fotbalové stránce…
V neposlední řadě na soustředění nesmí chybět i tzv. teambuilding. Proto jsme zařadili také výšlap
na Makytu (923,3 m n. m.). Makyta je nejvyšší
a nejmasívnější vrchol západní části Javorníků na hranici
mezi Českou a Slovenskou republikou. S tímto výšlapem
se spojuje úsměvná historka, jenž zůstane tajemstvím
zúčastněných.

Koncert skupiny MIRAI.

Není žádným tajemstvím, že písnička „Když nemůžeš, tak přidej“ skupiny
MIRAI se stala loni naší hymnou. Když jsme jednou jeli z mistrovského
utkání a hráli ji v rádiu, nebylo co řešit. Osud tomu chtěl, že MIRAI
koncertoval ve Valašském Meziříčí, a protože jsme s nimi byli v kontaktu
(Pozdrav MIRAI klukům z našeho týmu), dohodli jsme mezi sebou osobní
setkání. 15 minutové setkání s kluky z kapely MIRAI bylo tím největším
posílením našeho mladého týmu před začátkem jarní sezóny 2017/2018.
Sám Mirai nám prozradil, že hrál kopanou taky, a že v dresu MFK FrýdekMístek dal Baníku 1 gól a Sigmě 2 tyčky ;-) Majklova maminka bydlí zase
v Hovězí a k Valašsku má blízko. Šimon a Tomáš byli mírně zakřiklí asi tak,
jako naši kluci, ale to co potom předváděli s Miraiem a Majklem na pódiu
bylo neskutečné. Energie, emoce, síla, sehranost, kvalita to vše v jednom.
Úžasné. Takové členy našeho týmu potřebujeme... Všichni členové kapely
MIRAI neodolali naší lukrativní nabídce a svými podpisy „potvrdili“
klubovou příslušnost TJ Sokol Jarcová a stali se tak „členy“ našeho mladého
a perspektivního klubu!!!

MATRIX CUP 2018

Letos již potřetí pořádáme paralelní regionální turnaj
v kategoriích mladších a starších přípravek. Letos se nám
podařilo dohodnout s naším významných partnerem,
a proto jsme ho nazvali MATRIX CUP 2018. Turnaj je opět
pořádán za velké podpory rodičů našich hráčů. Veškeré
finance, které tento turnaj přinese, budou použity opět
pro rozvoj sportu a zvláště kopané v našich nejmladších
kategoriích.

Soustředění přípravek

Letos máme pro hráčky a hráče našich nejmladších
přípravkových kategorií připraveno soustředění, které se
uskuteční ve dnech od 18. do 21. července v rekreačním
areálu Ploština.

Chceš být fotbalist(k)ou i Ty?

TJ Sokol Jarcová přijímá po celý rok zájemce o nejpopulárnější kolektivní brankovou hru na světě z řad
mládeže v Jarcové a blízkého okolí. Co potřebuješ do začátku? Sportovní obuv (kopačky), odpovídající
sportovní oblečení, pití a hlavně chuť se začlenit do nové party dětí. Vše ostatní Ti zapůjčíme. Pro letošní rok
se můžou hlásit děti narozené v roce 2012 a starší. Pokud si mladší, zkus přijít i Ty. Určitě něco vymyslíme.
Vítání budou také rodiče, kteří se mohou podílet na tréninkovém procesu svých dětí. Není nic krásnějšího
než vidět své dítě jak sportuje v kruhu svým kamarádů a prožívá s nimi výhry i prohry. Pro nejmladší
zájemce máme tréninky každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin na hřišti v Jarcové. Detaily najdete také
na našich webových stránkách www.sokoljarcova.cz. Pro informace k ostatním věkovým kategoriím jsem
Vám k dispozici na telefonu 733 730 127, nebo emailem drabek.fotbal@jarcova.cz.
Tomáš Drábek, trenér mládeže oddílu kopané.

Prázdninové přání a poděkování

Jménem celého Spolku Vám všem přeji krásné léto a nádhernou dovolenou, příjemně strávené prázdninové
chvilky vyplněné pestrým sportovním vyžitím. Také bych chtěl poděkovat všem rodičům za vzornou
spolupráci během celé fotbalové sezóny 2017/2018 a pevně věřím, že tato spolupráce bude pokračovat
i v sezóně následující.
Tomáš Drábek, předseda TJ Sokol Jarcová
Naši partneři

Ceník pronájmu v MSA Jarcová.								

(MSA – Multifunkční Sportovní Areál)
Vstupné je vždy nutno zaplatit před použitím kurtu či hřiště plážového volejbalu u správce, resp. u paní
Miklíkové v Restauraci na hřišti v 1. patře budovy kabin.
Nedodržování povinností návštěvníka, či porušení kterékoliv ze zákazů uvedených v platném provozním
řádu vyvěšeném v našem MSA Jarcová, může být důvodem k vykázání návštěvníka odpovědnou osobou
z tohoto areálu bez náhrady.
Online rezervaci je nutno provést nejpozději 24 hodin předem, což platí i pro zrušení rezervace.
Tenisové kurty					
Pondělí - Neděle
Dospělí
Děti do 18 let
Senioři nad 65 let

8:00 až 14:00
80 Kč/hodinu
40 Kč/hodinu
40 Kč/hodinu

14:00 až 20:00
100 Kč/hodinu
50 Kč/hodinu
50 Kč/hodinu

Hřiště pro plážový volejbal
Pondělí - Neděle
Dospělí

8:00 až 20:00
120Kč/hodinu

Ostatní prostory
V případě zájmu o pronájem celého areálu či jeho částí (altán, krb s kuchyňkou, hlavní a vedlejší fotbalové hřiště)
pro soukromé či komerční účely piště své požadavky na email drabek.fotbal@jarcova.cz. Obsahem emailové
poptávky je termín, čas začátku a konce, rozsah pronájmu a kontaktní údaje. Ceny za pronájmy „ostatních
prostor“ jsou stanovovány individuálně a jsou schvalovány orgány TJ Sokol Jarcová.
Rezervace
Rezervace kurtů či hřiště plážového volejbalu je možná v našem online systému nebo telefonicky, a to od 8:00
do 14:00 hodin na telefonním čísle 603 489 672 a od 14:00 do 20:00 hodin na telefonním čísle 728 402 333,
přičemž bude přihlíženo k rezervacím v online systému - http://www.sokoljarcova.cz/sportovni-areal/, kte mají
prioritu.

INFORMACE Z OBCE		
Místo pro konání voleb.									

Informujeme občany, že pokud nebude stanoveno jinak, budou se jakékoliv volby konat v jídelně místní
školy místo původního sálu KD. Lidé minule hlavně ocenili, že nemusí do schodů.

Výprodej dřevěných židlí ze sálu kulturního domu.				

Z důvodu nákupu nových židlí do sálu KD nabízíme k odprodeji původní dřevěné. Cena židle je 50,- Kč/ks.

Třídit odpad má smysl.									

V roce 2017 předala naše obec celkem 38 tun tříděného odpadu ke zpracování. Díky tomu se uspořilo
více jak 20 miliónů Gj energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 310 tisíc
domácností. Tímto jsme přispěli ke snížení emisí o 678 tisíc tun CO2 ekvivalentu. Děkujeme, že třídíte
- má to smysl.

Setkání u Masaryka: 										

Dne 20. října 2018, u příležitosti stého výročí založení Československa, se uskuteční setkání obyvatel obcí
Poličná , Branky, Oznice a Jarcová u památníku T.G.Masaryka před Piškovou. Společně oslavíme toto
výročí a na památku vysadíme za každou obec jednu lípu. K poslechu a tanci bude hrát dechová kapela
Lidečanka. Občerstvení na místě bude zajištěno. Začátek je plánován na 10.00 hod. Hasiči zajistí odvoz pro
ty, kteří se na tento výšlap necítí. Kvůli organizaci odvozu Vás prosíme o nahlášení se na obecním úřadu
nejpozději dva dny předem včetně telefonního čísla, abychom Vám mohli sdělit čas a místo nástupu.

Oznámení o poplatcích.								

Připomínáme, že poplatky za svoz komunálního odpadu (450,- Kč/osoba a 450,- Kč/chata), ze psa (200,Kč) a za kabelovou TV (1500,- Kč) měly být uhrazeny do konce měsíce března. Poplatky můžete uhradit
v hotovosti na obecním úřadu v úředních dnech (Po, St 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) nebo převodem
na účet číslo 5924851/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, číslo popisné a druh poplatku.
Co patří do sběrného kontejneru na textil:
Do sběrného kontejneru patří čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení,
potahy, ubrusy a deky) zabalený v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také
spárované (svázané) nositelné boty.
Rádi bychom tímto apelovali na občany, aby textil, který vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený
v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno!
Co nepatří do sběrného kontejneru:
Do sběrného kontejneru nepatří znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní
materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Tašky na třídění odpadu. 						

Zastupitelstvo obce rozhodlo o zakoupení sad tašek na tříděný odpad, které bude rozdávat pro všechny
domácnosti a rekreační objekty, které nemají vůči obci žádné finanční závazky. Sady byly objednány a měly by
být na obec doručeny v průběhu prázdnin. Cílem je zpříjemnění Vašeho domácího
třídění odpadu. Způsob distribuce do domácností Vám bude upřesněn po převzetí
tašek od dodavatele
TECHNICKÉ PARAMETRY. Jedna sada tašek představuje 3 ks tašek (modrou,
zelenou a žlutou) na sběr papíru, skla a plastů. Materiál: max. 80% primární PP,
min. 20% recyklovaný PP, omyvatelný. Gramáž tašek: cca 110g/m2 .Ucha jsou v tašce
křížově prošitá, aby bylo možné garantovat nosnost tašky 10 kg.Taška má pevné dno,
které netrpí překladem. Suchý zip na horním okraji tašek umístěný na dvou taškách
oboustranně, na ostatní jednostranně, tak aby bylo možné pořadí tašek v sadě měnit. Suchý zip je na stranách
kde je záložka, (kratší strany) tak aby vyniknul potisk. Rozměry: 35 cm šířka*50 cm výška*26 cm hloubka;

Upozornění pro majitele psů. 							

Při platbě poplatku za psa obdržíte zdarma sáčky na psí exkrementy. Velice se přimlouvám za jejich použití. Je
škoda zkazit si den šlápnutím do úhledné hromádky. Dále bych vás rád požádal, abyste obdržené kovové psí
známky na obojky opravdu přidělali. Značně nám to ulehčí práci s dohledáním majitele zatoulaného jedince,
což by měl být hlavně zájem chovatelů, děkuji.

Pálení klestí, trávy, sena atd. na zahrádkách domů .		

Pálení klestí, trávy, sena atd. na zahrádkách domů
Prosím všechny občany, aby při pálení bioodpadu na svých zahrádkách, brali v potaz, že žijete většinou v husté
zástavbě a takovýto dým a zápach bude obtěžovat vaše sousedy. Žádná obecní vyhláška, která by regulovala tuto
činnost, zatím stanovena není. Buďte proto, prosím, ohleduplní ke svému okolí a vykonávejte tuto činnost pouze
za přijatelných klimatických podmínek. Určitě nebude na škodu, pokud zajdete k sousedům a sdělíte jim svůj
plán. Jednak stoupnete v ceně a třeba dostanete i štamprlku.

POZOR - Pytlový sběr plastů dne 28.6. – změna termínu.

Ve čtvrtek dne 28.6. se uskuteční pytlový sběr plastů místo čtvrtku 5.7., kdy je státní svátek. Rád bych také
požádal občany, aby k odvozu 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.

Označení domů popisnými čísly.							

Prosíme, abyste všichni měli svůj dům zřetelně označen číslem popisným. Je to komplikace nejen pro poštovní
služby, ale i pro obecní úřad, pokud vám roznášíme nějaké písemnosti, volební lístky apod. Ostatním usnadníte
práci a vy se můžete vyhnout případným problémům. Stejně tak bych požádal, abyste měli funkční zvonky.
Zejména tam, kde máte zamčenou branku. Konkrétně je to problém např. při odečtech vody, elektriky apod.
Děkuji za pochopení.
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