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Vážení spoluobčané,									
letní horké dny jsou, zdá se, u konce. Na rozdíl od přírody, zahrádkářů a mykologů si tyto prázdniny
děti nadmíru užily. Firmě Lomaneta, která v místní škole přebudovávala družinu na třídu pro prvňáčky
a rekonstruovala sociální zařízení, bylo horko dvojnásob. Pořádně se zapotili, aby stihli předat stavbu
v termínu. To se nakonec podařilo a prvňáčci si již užívají prostory pouze pro sebe. Věřme, že to dětem
pomůže ke kvalitnímu startu do jejich nelehkého školního života. Tímto bych chtěl popřát všem prvňáčkům,
aby se jim v naší škole líbilo a chodili tam rádi. Rodičům zároveň pevné nervy a nebeskou trpělivost. Ta
bude potřeba pro nás všechny v návaznosti na dokončení výměny vodovodu v centrální části obce. Stavebně
bychom rádi ještě při „jedné špíně“ zrekonstruovali dešťovou kanalizaci od Onderků k bývalým Kamasům
dnes Škvařilům. Monitorování kamerou, které provedl VaK Vsetín ukázalo, že potrubí je v mnoha místech
propadlé, přerušené, nenavazuje na sebe a voda si teče, kde najde skulinu, což je velice nebezpečné. Jarní
sníh by tak měl již odtávat do nového potrubí. Není čísla, abychom nezmínili potřebu chránit okolní přírodu
a krajinu kolem sebe. Ti z vás, kteří platí poplatky za odpady bezhotovostně přes účet, si mohou přijít pro
tašky na tříděný odpad. Tyto tašky slouží pro shromažďování odpadů v domácnostech a jejich následné
vysypání do nádob k tomu určených (nejsou to, prosím, tašky na jedno použití). Tašky si proti podpisu
mohou samozřejmě vyzvednout i majitelé chat a objektů sloužící pro jiné než trvalé bydlení. Pokud vše dobře
dopadne, mohli by si občané, kteří v roce 2011 nepožádali o kompostér, znovu požádat. Naše obec se připojila
k ostatním v našem Mikroregionu a společně jsme podali projekt na dovybavení obce novými kompostéry.
Jasno by mělo být počátkem příštího roku. Podzimní čas roku má své neopakovatelné kouzlo. Příroda nám
ukazuje svou neotřelou tvář a s grácií nám dává najevo, že se můžeme postavit třeba na zadní, ale poslední
slovo bude mít vždy Ona. K podzimu patří krom sběru trnek i pálení větví, natí z bambor a jiné biomasy.
Požádal bych vás o ohleduplnost vůči ostatním občanům obce, zejména vašich bezprostředních sousedů.
Vykonávejte tuto činnost pouze za přijatelných klimatických podmínek, děkuji. Poslední dobou neuplyne
rok, abychom neorganizovali nějaké volby. Za pár týdnů nás čekají volby do obecního zastupitelstva. Jak
se u nás stalo zvykem, občané si sami vyberou konkrétní zastupitele bez soupeření politických stran. Rád
bych vás tímto všechny pozval ve dnech 5. a 6. října do jídelny místní školy, kde proběhnou volby. Paní
ředitelka souhlasila s konáním voleb v těchto prostorách a my jsme rádi, že vás nemusíme tahat do schodů.
Při té příležitosti si můžete prohlédnout nově zrekonstruované prostory školy. O čtrnáct dnů později dne
20. října se můžeme setkat u Masaryka pod Piškovou u příležitosti 100 let od vzniku Československa – viz
pozvánka níže. Případně 1. prosince na tradičním Jarmarku. Vážení spoluobčané, přeji vám krásně prožité
podzimní dny.
Starosta Ivo Veselý.

Setkání u Masaryka:
Jak jsme avízovali již v minulém čísle Jarčovjanu dne 20.záři, u příležitosti stého výročí založení Českosloveska,
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 skupina 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. Předpokládaný odjezd by
měl být v 9:15 hod od hasičské zbrojnice a v 9:30 hod od hřiště v části obce Za Vodů.

Ve škole se pořád něco děje								
Naše škola o prázdninách že by byla
v klidu? To ani náhodou! Místo toho, aby
zde o prázdninách utichl ruch a chodby
zely prázdnotou, ozývají se rány
a neustálý pohyb řemeslníků svědčí
o tom, že ihned po ukončení školního
roku započala další etapa rekonstrukce
školy. A tak zatímco si naše děti užívaly
letních radovánek ať už na táboře
nebo někde u vody, škola se proměnila
v jedno velké staveniště. Bouralo se,
zdilo se, obkládalo a malovalo. A to vše
jen proto, abychom naši školičku opět
zmodernizovali a naši žáci se zde cítili
dobře a rádi zde chodili. A také, aby se
již tři ročníky netísnily v jedné třídě,
aby se jim i paní učitelce lépe učilo.
Takže nový školní rok je tu a my máme novou třídu pro prvňáčky, novou školní družinu, nové sociální zařízení,
bezbariérový přístup do školy a novou podlahu na chodbě. A to ještě zdaleka není všechno. Zapojili jsme se
nově do projektu Šablony II. - personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ
a MŠ Jarcová. Díky tomuto projektu si nyní můžeme dovolit k maličkým dětem v MŠ na pomoc chůvu a školní
asistentku do školní družiny. Pro žáky 5. ročníku jsme zakoupili deset notebooků na výuku Informatiky, neboť
stávající počítače byly již velmi zastaralé
a nevyhovující. Mimo jiné se paní učitelky
budou vzdělávat na různých školeních
a kurzech tak, aby načerpaly ty nejnovější
vědomosti, které pak budou předávat
dále našim žákům. Budeme také pořádat
projektové dny ve škole i mimo školu a jezdit
s dětmi na exkurze, aby i ony nabyly nové
vědomosti a dovednosti záživnější formou
než jenom pouhou výukou. Věříme, že
se našim malým i větším dětem bude
v nově upravené škole líbit a budou se
do školy těšit. Zároveň bych chtěla velmi
poděkovat vedení Obce Jarcová, že nám
byla tato přestavba umožněna, za pomoc
a spolupráci. Nemalý dík patří též rodičům
za pomoc při úklidu.
Eva Janišová ředitelka školy

Upozornění občanům:										
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 zamklou branku. Konkrétně je to problém např. při odečtech vody, elektriky apod.
Děkuji za pochopení.
Místo pro konání komunálních a senátních voleb
Informujeme občany, že letošní komunální a senátní volby, které se konají ve dnech 5. a 6. října, proběhnou
v jídelně místní školy. Volební místnost bude otevřena v pátek 5. října od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 6. října
od 8 hod do 14 hod. Nezapomeňte vzít s sebou průkaz totožnosti. Pokud se někdo z vážných zdravotních důvodů
nemůže dostavit osobně a rád by odevzdal svůj hlas, nechť zavolá včas na obecní úřad 571/631010 a zástupci
volební komise přijedou k Vám domů.

100 let jsme „Za vodů“									
Milí přítomní, přátelé starší, mladší, prostě
všichni zúčastnění,ráda bych jen krátce
připomněla, při jaké příležitosti jsme se
tu sešli. Jistě, chceme se pobavit, naplnit
bříška, jídlo zapít chutným mokem a co
hlavně – poslechnout si hodně dobrou
kapelu, která u nás hraje už podruhé. To
všechno se vám pokusíme splnit. Mnozí
z vás mají dnes na sobě trička s logem
hospody „Za vodů“ s číslicí sto. Ta stovka
je pro někoho možná zavádějící. Ne,
hospoda jako taková je mnohem starší,
nevíme to přesně, ale do dvou set jí
mnoho nezbývá. Ta stovka je doba, kdy
s výjimkou let, kdy si hospodu se vším
všudy, tedy i s touto zahradou, vypůjčilo
zcela zadarmo družstvo JEDNOTA.
Stovka, to je sto roků, po které hostinec
„Za vodů“ patří jedné rodině. Výročí
s osmičkou na konci se letos jenom sypou. Rok 1918, 1938, 1948, 1968…Jsou to jistě významná celonárodní výročí.
To naše je pouze nepatrnou lokální záležitostí. Už
nebudu zdržovat. Jednoduše. V roce 1918 koupili
už zavedenou zájezdní hospodu můj prapraděda
s praprababičkou, která žila tak dlouho, že si ji i já
jako pětiletá pamatuji. Když ještě žila, bylo nás
tehdy pět ženských, pět generací, čehož dokladem
je jediná zachovaná fotografie, kterou pořídil můj
otec. Rok 1918, prapraděda Novosad se vrací domů
z italské fronty a se svojí ženou se už jako novopečený
majitel ujímá hospody, kterou měla praprababička
už od počátku války v pronájmu. Koupili ji
od muzikantské rodiny Pelárů a po sto letech,
kromě částečné rekonstrukce za První republiky,
kdy hostinec vedla jejich jediná dcera Anna, která
se provdala za nejstaršího syna z mlynářské rodiny
Češků, se příliš nezměnila. Budova pamatuje
mnohé, dobré i zlé, svatby i pohřby, veselí i smutek.
Jako hosté tu byly i známé osobnosti, například
skvělý houslista Jan Kubelík, otec světoznámého
dirigenta Rafaela Kubelíka, jehož vnuk tu
po letech objevil dědovu fotografii, a to
v době, kdy se zde tři dny točili rodinný
film Děda, ke kterému vnuk Kubelík,
rovněž muzikant, složil hudbu. Za okupace
byl nechtěnou návštěvou K.H. Frank,
který po dobrém jídle pokračoval spolu se
svou esesáckou soldateskou na Bečvy, kde
nechal popravit několik obyvatel za pomoc
partyzánům. Čas běžel, hostinec vzkvétal,
prapraděda byl řezník, v sezónu se vařilo
i sto obědů denně. Pak přišlo znárodnění,
hospody se ujala JEDNOTA... Po roce 1989
nám majetek vrátili, jenže kontinuita se
dávno ztratila, každý z rodiny měl už
docela jiné povolání… V květnu 1992 jsme
to přesto zkusili vedle jiného, původního
zaměstnání znovu a zkoušíme to už celých
dlouhých dvacet šest let, tedy dodnes.
Irena Elsnerová

Oslavy 110 let založení SDH v Jarcové. 						
Protože se v tomto případě těžko hodnotí sami sebe, kopírujeme článek který vyšel v Regionu Valašsko
a který napsal Radomír Dolanský, který jako fotograf a dopisovatel objíždí hasičské akce v regionu:
Citace: Jestliže by se hodnotila kvalita oslav rozmanitostí nabídky programu a ukázek z činnosti hasičů,
tak obec Jarcová by předstihla levou zadní mnohá okresní města. Hasiči v Jarcové slavili 110 let vzniku
svého dobrovolného sboru. Nejednalo se o žádné soukromé posezeníčko, ale o oslavy pro celou obec, která
může být právem hrdá na své dobrovolníky v modrých uniformách. Však to taky občané dali zřetelně
najevo hojnou účastí a zájmem o nelehkou práci dobrovolníků i profesionálů. Celé odpoledne prolnuté
nevšedními zážitky a pohostinností bratrů a sester hasičů můžete vidět ve fotogalerii, jejíž odkaz naleznete
pod fotografií v článku. Oslavy byly zahájeny slavnostní
valnou hromadou, kterou poctil svou přítomností i senátor
a hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Dále přijeli pozdravit
oslavence Pavel Kvasnica velitel stanice HZS Zlínského kraje
ve Valašském Meziříčí, Přemysl Sousedík náměstek OSH
Vsetín pro mládež, Jaromír Polanský, starosta OSH Vsetín,
za obec Jarcovou Tomáš Krchňák, jenž hasičům předal
prapor jako dar obce, hosté ze spřátelené slovenské obce
DHZ Koš, hosté z okolních sborů a za samotný SDH Jarcová
valné hromadě předsedali starosta sboru Tomáš Lichovník,
zástupce starosty Jaroslav Šula a velitel a vedoucí mládeže
Martin Kuráň. Moderování valné hromady se ujal Jaroslav
Šula. Hned po přivítání požádal přítomné, aby povstáním
a minutou ticha uctili zemřelé předchůdce v řadách
dobrovolných hasičů Jarcové. Za svůj si vzal nelehký úkol,
jak krátce a výstižně zhodnotit 110 let práce sboru. Jako u většiny dobrovolné činnosti v republice, hasiče
nevyjímaje, bylo kritickým obdobím novodobé historie období po roce 1989, kdy lidé bez přemýšlení
odhazovali i to dobré z předchozích let a byli přesvědčeni, že je čeká vše nové a lepší na Západě. Naštěstí
ne všichni ztratili rozum a i díky nim dnes v České
republice existuje přes 350.000 dobrovolných
hasičů takřka v 7.700 sborech, jejichž součástí je
neuvěřitelných téměř 60.000 dětí a mládeže do 18
let. Nedílnou součástí této obrovské rodiny je i SDH
Jarcová. Již pohled na obě strany předsednického
stolu a stovky pohárů, ocenění a medailí dokazuje
dlouhodobý růst kvality tohoto sboru. Mnohem
důležitějšími výsledky jsou však záchranné akce
hasičů, které dnes připomínají už jen fotografie
a vzpomínky. Například z povodní v roce 1997
a dalších letech, které byly pro Jarcovou poblíž toku
řeky Bečvy značně destruktivní, ale na druhou
stranu prověrkou důležitosti a nezpochybnitelnosti
existence dobrovolného sboru v obci. SDH Jarcová
se může zcela jistě na úrovni kraje, ne-li republiky, chlubit
početnou a velmi úspěšnou základnou mladých hasičů.
I tato budoucnost sboru byla přítomna na valné hromadě.
Proto nebylo žádným překvapením, že zde byli dekorováni
a odměněni za činnost mnozí členové sboru. U sboru
v Jarcové si můžete být jistí, že nebyli oceněni za houpání
nohama ve zbrojnici. S úctou zde byl přivítán i nejstarší
člen SDH Jarcová Jaroslav Poruba. Po slavnostním obědě
následoval průvod obcí v čele s dechovou hudbou Slatina.
Doprovázela jej více než desítka vozů soudobé i historické
techniky, včetně hasičské stříkačky tažené koňmi. Že
si své hasiče v obci převážná většina občanů považuje,
dokazovaly zdravící skupiny po trase průvodu nebo sousedé
mávající z oken. Po příchodu do sportovního a kulturního
areálu obce se okamžitě rozjel program oslav. Na děti čekaly za budovou dokonce tři různé nafukovací
atrakce. Mohly si zde vyrobit různé obrazce a vybarvit je sypkým třpytícím se práškem nebo si nechat

vyrobit úžasné tetování dle vlastního výběru
z bohaté nabídky. Pro všechny se hned zpočátku
oslav přihnalo vzduchem další velké překvapení helikoptéra nabízející vyhlídkové lety. Po chvilce
váhání, zda se proletět, by nakonec přítomní
nejraději létali až do rána. V ukázkovém programu
ze života hasičů se jako první představili pantáti
hasiči s historickou stříkačkou. Na motokrosové
dráze hned vedle areálu přijeli uhasit požár, což se
jim bez jakýchkoliv problémů podařilo a právem
byli odměněni potleskem. Následovala ukázka
vyproštění osoby z havarovaného auta, kterou
předvedli kolegové hasiči ze SDH Halenkov. Z auta
se valil hustý dým, takže když byl figurant požádán,
aby pro fotografii „zahrál“ mdloby, vypadal jako
skutečná oběť autohavárie bez velké snahy. Záchrana proběhla na jedničku a obživlá oběť autohavárie si
s hasiči pořídila společné foto. Profesionální hasiči ze stanice ve Valašském Meziříčí zase divákům předvedli
záchranu nezvedeného občana, který při cestě z oslav skončil na stromě. Auto s plošinou a dvěma hasiči bez
větších problémů a újmy na zdraví podivného hrdinu zachránilo. Ve velkém pártystanu lákala k poslechu
úžasných valašských písniček cimbálová muzika Valašsko s primášem Miroslavem Urubkem v zastoupení.
Další ukázkou činnosti hasičů bylo předvedení dovedností hasiče na trati soutěže TFA (Nejtvrdší hasič
přežije - Toughest Firefighter Alive), kterou předvedla Vlaďka Kalná, jenž v roce 2017 zvítězila ve Vsacké
lize TFA. Vše pozorně sledovali i hasiči z Holanska, kteří byli rovněž hosty oslav. Další z ukázek, nyní
domácích hasičů, bylo uhašení požáru seníku. Předvedli několik způsobů hašení a v závěru ukázky osvěžili
vodní mlhou přítomné diváky. Následovaly doslovné Vánoce na sněhu pro děti. Jen ten sníh byl nějaký
divný a Vánoce v srpnu koneckonců taktéž. Ale radost z dárku od hasičů valašskomeziříčské DEZA a.s.
byla naprosto shodná se závěrem prosince. Začátek akce Hrnečku vař! byla doprovázena dívčím pištěním.
Jakmile však děti zjistily, že tvrzení komentátora o naprosté zdravotní nezávadnosti pěny je pravdivé, vrhly
se do sněhu doslova po hlavě. Ze závějí vylézala podivná strašidla s pusami od ucha k uchu a rozzářenýma
očima plnýma nezměrné radosti. Na hřišti se již připravovala k ukázkám požárních útoků chlouba SDH
Jarcová - hasičská mládež. Předvedla se všechna družstva mohutně podporována potleskem diváků. Poté
nastoupilo, vzhledem k organizačním povinnostem v mírně pozměněné sestavě, družstvo žen a po nich
místní staříci, tedy v překladu muži na vrcholu sil a krásy. Kuchyně zavírala, hrdiny z výčepu čekala druhá
směna a všichni se šli podívat na úžasné vyvrcholení oslav 110 let trvání SDH Jarcová. A právě ona stodesítka
zahájila, na možnosti sboru, velkolepý ohňostroj.
Radomír Dolanský

Přijetí velitele jednotky v senátu ČR.						
Jak bylo popsáno v minulém čísle Jarčovjanu náš sbor se aktivně
zúčastnil akce Hasičská fontána 2018 v Praze, nad kterou měl záštitu
i předseda senátu Milan Štěch. Právě předseda senátu se rozhodl že
osobně poděkuje velitelům 207 zúčastněných jednotek z celé ČR
za přispění k oslavám výročí 100 let československé státnosti. Velitel
Martin Kuráň se 13. 9. vydal s ostatními veliteli jednotek z Valašska,
kteří se podíleli na uspořádaní této akce do sídla senátu. Zde převzal

Léto mladým hasičům začalo soutěží na domácí půdě			
Většina letní sezóny se pak nesla v duchu hry Plamen, kdy děti závodí ve 2 disciplínách. Těmi je štafeta
dvojic a požární útoky. Po celou dobu nám počasí přálo, někdy tedy až příliš, proto jsme ze zdravotních
důvodů jednu soutěž i odvolali. Jinak jsme se snažili zúčastnit většiny vypsaných soutěží jako např. soutěže
ve Veselé, Kunovicích a Lešné. Děti se velmi snažily a i př esto, že starší jsou nováčky ve skupině, stejně
jako naše nejmenší děti v mladších, vždy dosáhly dobrých výsledků. Ani jednou to nestačilo na příčky
nejvyšší, nicméně ve svých skupinách se neztratily a nasbíraly cenné zkušenosti do příštího roku. V srpnu
odstartoval také Okresní pohár v soutěži jednotlivců v běhu na 60 m s překážkami. Zde každý soutěží sám
za sebe, jak již je z názvu patrno. Okresní pohár se skládá ze 3 soutěží, které se konají na Oznici, v Janové
a na Hutisku-Solanci, kde také probíhá celkové vyhodnocení. Jelikož se první soutěž na Oznici termínově
kryla s našimi oslavami 110. let založení sboru, tak jsme se jí neúčastnili. Další soutěž v Janové jsme si už
ale nenechali ujít a udělali jsme dobře. Děti předvedly skvělou formu a dosáhly i na nejvyšší příčky. Když
to vezmeme od těch nejmenších, tak kategorii minipřípravky ovládla Emmča Krusová, která brala 1. místo.
Další kategorií byla přípravka, ve které jsme měli 1 závodníka, a to Víťu Stummera, který se umístil na 5.
místě. Další kategorií byly mladší dívky. Nejlépe se zde vedlo Kristýně Janovské, která brala nejcennější kov.
Jen o fous bronzová příčka unikla Elišce Mančařové. Dále pak
Tereza Kozáková obsadila 10. místo, Magda Zemánková 20.
místo. V kategorii mladší chlapci se nejlépe umístil Nicolas
Červenka, který bral bronzovou medaili, za ním pak skončil
Danek Fábry na 16. místě. Ve starších chlapcích se pak Lukáš
Kozák umístil na 4. místě a Marek Latta na 11. místě. O týden
později nás čekala soutěž na Hutisku-Solanci. Na tuto
soutěž jsme jeli v početné sestavě. Tentokrát jsme měli
zastoupení ve všech kategoriích. V kategorii minipřípravky
jsme měli 2 závodnice. Zde opět zabodovala Emmča
Krusová, která si tentokrát vybojovala 2. místo a celkově
v hodnocení Okresního poháru získala bronzovou medaili.
V kategorii přípravka se soutěže zúčastnilo 8 dětí. Nejlépe
se umístila Kačka Křupalová, a to na 5. místě. V mladších
chlapcích jsme měli pouze 1 zástupce, který skončil na 6.
místě. Byl jím Nicolas Červenka. Kategorii mladší dívky
jsme měli také hojně zastoupenu. Soutěžilo zde 7 děvčat.
Zde jsme zaznamenali největší úspěch a to v podání Elišky
Mančařové, která si vybojovala zlatou medaili a Natálie
Křupalové, která získala medaili bronzovou. Ze starších
děvčat a starších chlapců nikdo nedosáhl na medailové
pozice. To ale neznamená, že jejich výkony nebyly dobré.
Ba naopak. Dali do toho vše a v silné konkurenci starších
protivníků se neztratili a ukázali, že příští rok se soupeři
mají na co těšit. Nyní jsme se přehoupli z prázdnin zpátky
do školy, a v tomto období to znamená jediné. A to, že nás
čeká Závod požárnické všestrannosti, tzv. braňák, který se
letos koná v Semetíně a soutěže jednotlivců v běhu na 60 m
s překážkami v Olomouci, Šumperku, Ostravě a poslední
v Praze. Kvůli braňáku jsme letos opět uspořádali podzimní
soustředění, které probíhalo druhý víkend v září v sále
kulturního domu a hasičárně. Trénovali jsme všechny
dovednosti, které děti na závodě předvedou. Patří zde střelba
ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první
pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. Ve volných chvílích děti trénovaly
na soutěže jednotlivců. Protože nám počasí celý víkend přálo, tak jsme toho maximálně využili a snažili
se děti naučit co nejvíce. Ty nejmenší jsme vše učili zábavnou formou, aby je to bavilo a co nejvíce jim to
dalo. Páteční program jsme zakončili návštěvou akce „Světlo Valmez“ ve Valašském Meziříčí. Mladší děti
šly na promítání kreseb, starší nejvíc zajímal program s youtuberem Jirkou Králem. Sobota podvečer již
tradičně patřila opékání špekáčků a posezení u ohně. V neděli se všichni těšili na palačinky, které již také
neodmyslitelně patří k tomuto soustředění. Po nadcházejících podzimních soutěžích nás všechny bude
čekat zasloužený odpočinek a čas k nabrání sil do další sezóny, kterou opět odstartujeme začátkem dubna.
Za SDH Jarcová Jana Kozáková

TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané							

Úspěšná sezóna 2017/2018
Úvod tohoto článku musí patřit našim starším žákům, kteří
po famózní sezóně dokázali zvítězit v okresním přeboru Vsetín
v této kategorii. S hrdostí, ale i pokorou, musím konstatovat, že
hráči tohoto týmu táhli celou sezónu za jeden provaz. Odměnou
jim bylo 1. místo v těžké konkurenci a titul přeborníků okresu
Vsetín pro sezónu 2017/2018 a vítězný pohár a medaile. Pro kluky
jsme připravili malé překvapení v podobě „CHOREA“, které máte
možnost si prohlídnout na našem kanálu youtube – Tj Sokol
Jarcová. Vraťte se tak v čase o 3 měsíce a zažijte ten pocit znovu,
opravdu to stojí za to…

Horní řada zleva: Tomáš Krchňák – trenér, Tomáš Drábek, Michaela Kočí, Patrik Červenka, Robin Bačák, Radim Převor,
Dan Kovář, Vojtěch Krchňák, Jan Chudý, Tomáš Ptáček – trenér, Václav Kalčák. Dolní řada zleva: Jakub Kovář, Ondřej
Jašíček, Michael Kovář, Matěj Hrabovský, Václav Veselý, Patrik Červenka, Jan Drábek, Kryštof Ptáček – kapitán.

Tým mladších žáků taky suverénně prošel soutěží, když poznal
prohru pouze v prvním utkání v Hrachovci. Odměnou jim bylo
suverénně 1. místo po základní části ve své skupině a automatická
účast v závěrečném turnaji o přeborníka okresu Vsetín, jenž se
letos konal v Zašové. I přesto, že jsme se snažili ukončit sezónu
podobně jako starší žáci, nepodařilo se nám to. Ale herně jsme
patřili v této sezóně ke špičce v okresu. 5. místo v okresu není
k zahození, ale tak to hold někdy chodí. Ovšem naši hráči jsou
vychovávání v prostředí, které je motivuje se zlepšovat a dřít
na sobě tak, aby byli lepší a lepší. Myslím si, že letos se jim to
podaří, resp. v létě příštího roku 2019, kdy se bude hrát závěrečný turnaj o přeborníka okresu. Rozhodně
proto kluci už teď dělají maximum.
Horní řada zleva: Václav Kalčák, Patrik Červenka, Marek Šebesta, Radim Zavadil, Jan Drábek, Vojtěch Sulovský, Jan
Chudý, Tomáš Drábek - trenér. Dolní řada zleva: Matěj Hrabovský, Milan Píša, Václav Veselý, Kryštof Kubját, Martin
Hoffman, Ondřej Jašíček, Marek Salamon.

Tým starších přípravek potkal podobný osud jako hráče mladších
žáků. Celou sezónu hráli na výbornou, ovšem závěrečný
turnaj ukázal, že nejsme turnajový tým. Turnaj, který se hraje
ve zkráceném čase a jedna chyba se velmi těžce napravuje,
nám prostě nevyhovuje. Nicméně účast ve čtvrtfinále, kde nám
stopku vystavuje celkový pozdější vítěz turnaje z FC VKK + Nový
Hrozenkov, je pro náš tým velký úspěch. Za zmínku stojí krásné
osmifinálové utkání s Juřinkou, jenž vyvrcholilo penaltovým
rozstřelem s neuvěřitelně emotivním koncem, kdy vyhráváme 3:2
a radost v očích našich hráčů je nekonečná. A to jsou ty chvíle, kvůli kterým máme všichni tento sport rádi.

Horní řada zleva: Jan Vašica - trenér, Jan Drábek, Samuel Holčák, Petr Bačák, Jakub Hadaš, Matěj Hrabovský, Jáchym
Bořuta, David Bártek - trenér. Dolní řada zleva: Jonáš Kubját, Tereza Veselá, Marek Klein, Jakub Veselý, Filip Škrla,
Kryštof Pupík, Matěj Krchňák.

Nejmladší tým našeho klubu a tím jsou mladší přípravky, nás
také vzorně reprezentuje na závěrečném turnaji o přeborníka
okresu, který se letos konal ve Valašských Příkazech. Z celkové
počtu 32 týmů se tým z Jarcové umísťuje na děleném 5. až 8.
místě kdy podobně jako u kategorie starších přípravek končíme
ve čtvrtfinále. Hráči týmu to oplakali, ale to také patří ke sportu
a výchově dětí, vždyť naším úkolem je naučit děti v životě nejenom
vyhrávat, ale i prohrávat.

Horní řada zleva: Pavel Krčmář - trenér, Filip Bumbala, Filip Škrla, Martin
Krčmář, Vojtěch Kuráň, Marek Klein, Kryštof Pupík, Tereza Veselá,
Bronislav Blinka - trenér. Dolní řada zleva: Tomáš Krčmář, Vít Stummer,
Lukáš Skýpala, Rozálie Píšová, Lukáš Kozák, Filip Škvain, Patrik Škvain.

Na dvě kategorie bych málem zapomněl a těmi jsou dorostenci a muži, jenž nás také vzorně reprezentovali
v okresním přeboru Vsetín.

prostoru pro všemožné aktivity. Čtvrtek jsme pojali turisticky. Po ranní rozcvičce a snídani jsme se vydali
k památníku Ploština, kde jsme děti seznámili s pohnutou historií tohoto místa. Procházka to byla velice
příjemná a do oběda si děti ještě stihly v areálu zakopat s míčem či zaházet s létajícím talířem. Po obědě jsme
si opět nabalili batohy a vydali se na Klášťov, což je bývalé hradisko a cennými archeologickými nálezy. Vybrali jsme si dobrodružnější kratší cestu po, světe div se, černé značce. Barvu jsme pochopili posléze, když
se pěšina stočila do lesa do prudkého stoupání. Nicméně jsme šťastně dorazili na určené místo. Z bývalého
hradiska již nic nezbylo, takže jsme si „pouze“ přečetli historii na informačních tabulích a dali se na zpáteční cestu. Odměnou nám ale byly krásné výhledy do okolí. Celkové převýšení 300 m bylo znát. Před večeří si
několik odvážlivců dalo pár temp v bazénu a po večeři opět přišly na program míčové a jiné hry. Kolem osmé
jsme udělali oheň a na něm druhou masitou večeři. Západ slunce jsme zpestřili kolektivní hrou na medvěda.
Už chyběla pouze ta kytara u ohně. Pátek byl věnován fotbalu. Dopoledne trénink kombinovaný s bazénem.
Po obědě delší odpočinek, bazén, střelecké soutěže a šupaj pěšky zpět do Drnovic, kde byl domluvený přátelský fotbálek s místními borci. Protože je čas prázdnin, neměli jednoduché sehnat všechny. Proto se proti
našim borcům postavily dokonce i dvě dívky - deváťačky. To bylo něco pro našeho Vaška. Zkoušel na ně kličky
a housličky a podobně a občas mu to vycházelo - měl z toho obrovskou radost. Protistrana to brala naštěstí
s humorem. Hra byla velice pěkná, kombinační a hlavně bez zranění. Všichni si to užili a měli radost s pozitivního výsledku pro Jarcovou. Vrátili jsme se akorát na večeři, po které jsme opět udělali oheň, opekli zbytek
buřtů a zahráli „medvěda“. Sobotní rozcvičku jsme vypustili a snídani posunuli na devátou. Děti měly celé
dopoledne volnou venkovní zábavu. Nejvíce byl v obležení bazén a zkusili jsme i „býčí zápasy“. Obědem jsme
ukončili zdejší pobyt. Jarčovský autobus přijel na čas a Jirka Kuráň nás bezpečně přepravil zpět na základnu. Myslím si, že jsme to všichni zvládli úspěšně. Děcka
byly výborné, žádné rozbroje jsme řešit nemuseli. V rámci
možnosti dokonce i poslouchaly :-). Rád bych poděkoval
Sokolu Jarcová, za nemalý příspěvek dětem na tento pobyt,
maminkám z Růžďky a Jarcové, které se nabídly, že ve středu díky počasí odvezou zavazadla autem na místo a hlavně
všem dětem, že byly bezproblémové. Nesmím zapomenou
na tréňu Pavla. A zda-li se líbilo vašim dětem - to se jich
musíte zeptat sami. Tak snad někdy příště.
trenéři Ivo a Pavel.

Brankoviště											
Před novou sezónou se nám podařilo položit nový travní koberec do obou brankovišť a hned hřiště vypadá
jako ligové. Celá investice stála cca 12000,00 Kč.

Podzimní výběr OFS Vsetín								
Bývá už dobrou tradicí, že i naši hráči bývají vybrání
do výběru OFS Vsetín pro meziokresní turnaje. Nejinak
tomu bylo i v tom podzimním. Do kategorie U13 (ročník
2006) byli z našeho týmu vybráni hráči Martin Hoffman
(na fotografii v dolní řadě třetí zleva), Václav Veselý (na fotografii v dolní řadě druhý zleva) a Radim Zavadil (na fotografii v prostřední řadě čtvrtý zprava).
Cituji: „Naši kluci jsou po podzimu třetí. Zaslouží ale pochvalu (s výjimkou zápasu s OFS Kroměříž) za bojovnost. Hlavně
s vítězem podzimní části OFS Zlín to byl velmi dobrý výkon,“
dodává Josef Fojtík.
Výsledky OFS Vsetín:
– Uherské Hradiště 4:3, Branky: Vojtěch Buček, Jakub Polách, Jan Janáč a Martin Hoffman.
– Kroměříž 2:8, Branky: Martin Hoffman, Jan Janáč. – Zlín 3:4, Branky: Vojtěch Buček,
Radim Zavadil, Jan Janáč.
Konečné pořadí: 1. Zlín; 2. Kroměříž; 3. Vsetín; 4. Uherské Hradiště
Nejlepším hráčem OFS Vsetín byl vyhlášen Radim Zavadil.

Turnaj MATRIX CUP 2018								
Letošní již 3. ročník paralelního turnaje mladších a starších přípravek s názvem „MATRIX CUP 2018“ proběhl
na výbornou. Vzhledem k tomu, že na začátku týdne byly v kategorii mladších přípravek přihlášeny pouze
dva týmy a v sobotu jsme hráli turnaj s šesti týmy, tak považuji tento ročník turnaje za velmi úspěšný. Stejný
počet týmů se sešel také v kategorii starších přípravek. Pro nás pořadatele to znamenalo jediné, nachystat
2 hřiště pro mladší a 2 hřiště pro starší přípravky. Musím se přiznat, že jsem byl velmi potěšen, protože se
mi vrátily vzpomínky na 1. ročník, kdy jsme s tímto formátem turnaje začínali, a kterého se zúčastnily týmy
ve stejném počtu jako letos. Tak jak je v našem spolku dobrým zvykem, byl celý turnaj kvalitně organizovaný,
o čemž svědčí pochvalná zpětná vazba ze strany hráčů, trenérů, vedoucích, rodičů, fanoušků a všech jenž se
na chvilku přišli podívat na fotbalové naděje z Jarcové a blízkého či vzdálenějšího okolí. Vždyť bylo na čtyřech
hřištích dohromady odehráno na 700 minut intenzivní hry, kde padlo skoro 500 gólů. Byla to oslava kopané.
Pro všechny týmy jsme chtěli tento turnaj uspořádat jako takovou velkou společnou zakončenou. Proto jsme
připravili hřiště plážového volejbalu tak, aby si všichni mohli vyzkoušet plážový fotbal, na kurtech jsme přichystali tenisové rakety, míčky, nohejbalový a basketbalový míč. Jaké bylo pro mě milé překvapení, když jsem
viděl hráče na zmíněných sportovištích hrát si a vyplnit volnou chvilku mezi utkáními dalšími sportovními
aktivitami.
Na čepu teklo proudem nealkoholické pivo a kofola, v bufetu šly na dračku langoše, párky v rohlíku, hranolky
a klobása. Tým rozhodčích pod vedením Tomáše Ptáčka složený z našich přeborníků okresu v kategorii starších žáků Marianem Červenkou, Tomášem Drábkem, Václavem Kalčákem, Václavem Veselým, jenž byli doplněni zkušenými dorostenci Danem Černochem, Michalem Volkem a v neposlední řadě našimi muži Láďou
Dobešem, Radimem Škrlou a Honzou Vašicou tvořili více než sehranou partu. Všem patří velký dík za obětavost a nasazení, jenž na tomto turnaji prokázali.
Jak je z názvu turnaje patrno, tento již 3. ročník byl organizován pod křídly našeho dlouholetého a věrného
partnera firmy Nástrojárna MATRIX s.r.o., jenž nám zajistil kompletní pohárový a medailový servis. Chtěl
bych touto cestou poděkovat Josefu Kalčákovi (jednatel firmy) a jeho manželce Janě, že nám krom toho i nezištně pomohli při samotném průběhu turnaje.
POŘADÍ KATEGORIE MLADŠÍ PŘÍPRAVKA (2009 a mladší):
1. SK Prostějovů; 1. SK Zašová 1926; 2. TJ Sokol Jarcová - zelení; 3. TJ Sokol Podlesí; 4. TJ Sokol Jarcová - červení;
5. TJ Police
POŘADÍ KATEGORIE STARŠÍ PŘÍPRAVKA (2007 a mladší):
1. 1.SK Prostějov; 2. TJ Sokol Jarcová; 3. SK Zašová 1926 - zlatí; 4. TJ Juřinka;5. SK Zašová 1926 - modří; 6. TJ
Poličná
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ:
1. Kategorie mladších přípravek (ročník 2008 a mladší):
a. Nejlepší střelec – Tereza Veselá (Tj Sokol Jarcová)
b. Nejužitečnější hráč – Lukáš Cibulec (1. SK Prostějov).
c. Nejlepší brankář – Antonín Prstek (SK Zašová 1926).
2. Kategorie Starších přípravek (ročník 2006 a mladší):
a. Nejlepší střelec – Šimon Páleník (1. SK Prostějov)
b. Nejužitečnější hráč – Adam Gřešák (SK Zašová 1926).
c. Nejlepší brankář – Matěj Hrabovský (Tj Sokol Jarcová).
O bezproblémový chod a průběh celého turnaje se staral
tým rodičů a fanoušků Tj Sokol Jarcová, kterému bych
chtěl touto cestou poděkovat a smeknout klobouk, protože to byla náročná práce. Fotogalerii si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.sokoljarcova.cz.

Letní soustředění na Ploštině								
Ve dnech 18. až 21. července proběhl v rekreačním areálu Ploština letní fotbalový tábor, kterého se zúčastnilo
18 mladých fotbalových nadějí Jarčovského týmu. Při odpoledním odchodu na vlak na Brňov nás doprovázel
sice jemný deštík, ale usednutím do vlaku a rozbalením nachystaných řízků od maminek dostali hnedle všichni lepší náladu. V Horním Lidči nás čekal přestup na vlak směr Valašské Klobůky. Tam jsme potom nasedli
na autobus do Drnovic. Poslední dvacetiminutová procházka byla již za sucha. Ve středisku nás přivítala paní
provozní a hned nás ubytovala v chatkách po čtyřech. Následovala večeře a obhlídka areálu, v kterém se nacházelo fotbalové hřiště, volejbalové hřiště, koupaliště, stůl na stolní tenis, velké ohniště a spousta volného

Naši zástupci v FC Vsetín					
Kvalitní práce s mládeží se odráží v zájmu o naše odchovance. První vlaštovkou je Honza Drábek, který přestoupil do klubu FC Vsetín, viz foto. V kategorii U12 (ročník 2007) se potkává se stejně starými hráči v ligové soutěži
mladších žáků. Týmy proti, kterým nastupuje, patří ke špičkám na Severní
Moravě, resp. v ČR. Za zmínku stojí kluby jako FC Baník, SFC Opava, MFK
Vítkovice 1919, MFK Karviná… Pravidelně nastupuje v základní sestavě.
Společně s Honzou máme svého zástupce i na trenérském postu této kategorie U12. Náš předseda klubu a trenér Tomáš Drábek šel na zkušenou právě
společně s Honzou. Je to pro něho velká zkušenost, kterou se snaží předávat trenérům mládežnických kategorií v jeho mateřském klubu. Za zmínku
stojí také to, že nastoupil do trenérské školy a koncem října bude absolvovat
zkoušky na druhou nejvyšší trenérskou licenci u nás – Licence UEFA A.
Na společné fotce s legendou české kopané Vernerem Ličkou, která byla
pořízena na jednom z pěti čtyřdenních bloků v Brně a Olomouci.

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, koordinátor trenérů mládeže oddílu kopané.
Naši partneři

OZNÁMENÍ OBČANŮM									
KONTEJNER NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD A SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU VČETNĚ STARÉHO
ELEKTRA BUDE PROBÍHAT V OBCI VE DNECH:
Velkoobjemový odpad:
U obecního úřadu:
Pod RD p. Martina Kuráně
Na parkovišti u hřiště
Za Vodů – u hřiště:

v sobotu 27.10.2017 od 12:30
v sobotu 27.10.2017 od 8:00
v sobotu 27.10.2017 od 11:30
v sobotu 27.10.2017 od 8:30 do 11:30

Kontejner u obecního úřadu bude přistaven i v neděli 28.10.2018.
NEBEZPEČNÝ ODPAD:
U obecního úřadu:
Za Vodů – u hřiště:

v sobotu 27.10.2018 od 8:00 do 12:00
v sobotu 27.10.2018 od 9:00 do 11:00

Můžete donést i nefunkční elektrospotřebiče všeho druhu, které ale budeme shromažďovat zvlášť.
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