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Vážení spoluobčané,
zima se nezadržitelně blíží a přípravy na
vánoční jarmark jsou v plném proudu. Na
jevišti probíhá zkouška dětí ze školy na
sobotní vystoupení a z hasičárny se line
nádherná vůně čerstvých jitrniček, jelit,
tlačenky a prdelačky. To se hned pracuje člověku lépe a veseleji. Každý z nás ale
tento čas prožívá trochu jinak. Někdo už
začíná být nervózní ze spěchů a zmatků,
které nadcházející týdny přinesou, někdo
raději uteče někam hodně daleko a do tepla s představou, že tomu unikne, ale většina z nás, myslím si, si tyto poslední týdny
plně užijí. Začneme jarmarkem, kde si
dáme dobrý svařáček od již tradiční dvojky
Tom a Bajza z polní kuchyně nebo v sále od
holek ze sociální komise. K tomu domácí
sladké potěšení napečené s láskou maminkami ze školy a školky a zatančíme „dupáka“ pod taktovkou OK country Jindřišky
Letákové. Akce je vždy velmi povedená
a je potřeba všem, kteří se na ni podílí, velmi poděkovat za jejich obětavost. Jen mě
mrzí, že ač je ve škole a školce tolik dětí, tak
se na organizaci podílí stále stejní rodiče.
Všichni rodiče ví, že výdělek je zpět použit
pro potřeby dětí a přesto to spousty z nich
nechává chladnými, jako by se jich to ani
netýkalo. Jen budu doufat, že to příští akci
bude trochu jinak.
A jen co si poté koupíme ve škole vánoční hvězdu a zahrajeme vánoční čertovy
obrázky, probudí nás v sobotu tradiční
vůně z udíren po celé Jarcové. Ten, kdo má
rád skvělou zábavu, vybranou společnost
a má neposedné boty, si tento, pro mnohé
sváteční den, jak se patří, užije. Na zpěvech vánočních Pod Kulů pak vše probereme, okoštujeme a vyhodnotíme nejlepší
udírnu.
Samotné Vánoce jsou pak většinou rodinnou záležitostí a příležití k setkání. No
a dobytím jarčovské kuly se předčasně
rozloučíme ze starým rokem.
Příležitostí a možností jak neprosedět tento krásný měsíc doma je opravdu mnoho.
Proto, milí spoluobčané, přijďte a veselme
se společně!

Ověřování
podpisů a výpisy
z rejstříku trestů

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám všem popřál příjemně strávené sváteční dny a spoustu pohody a pevného zdraví
v roce nastávajícím.
starosta Ivo Veselý

Připomínáme občanům, že je možno na
obecním úřadu ověřovat podpisy a dokumenty a vystavovat výpisy z rejstříku
trestů. Tyto úkony provádí pracovnice
obecního úřadu paní Lenka Křupalová
v místnosti bývalé knihovny v 1. patře OÚ.

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. Děkujeme, že třídíte – má
to smysl!

Žádost o pomoc
s jarním úklidem
Zima teprve začíná a my už strašíme s jarem. Protože ale další číslo vyjde až příští
rok, využívám této možnosti, abych všechny občany požádal 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 hlavně
směřuje k ostatním občanům, které bych
tímto rád požádal, 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. Předem
děkuji za ochotu.

Děkujeme

panu Romanu Smětákovi a jeho
rodině, kteří darovali obci krásný
vánoční stromeček.

Místní poplatky
Je to nekonečná a každý rok se opakující
záležitost. Většina z nás má internetové
bankovnictví. Dle mého soudu je nejpohodlnějším způsobem zavedení trvalého
příkazu v bance a myšlenky na placení poplatků zcela z hlavy vypustit. Připomínám
občanům - opozdilcům, že místní poplatky
(popelnice, pes, kabelovka) je nutno zaplatit do konce měsíce března daného roku.
Složenky nechodí již šest let. Pokud vám
složenka přijde – jedná se již o upomínku.
Platit můžete hotově na OÚ nebo příkazem z vašeho účtu na číslo obecního účtu
5924851/0100. Jako variabilní číslo uveďte číslo popisné nebo evidenční a do zprávy
pro příjemce jméno a příjmení. Na závěr
znovu podotknu, že 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.

Upozornění
občanům:
spalování odpadů
v kotlích
je zakázáno!
Upozorňujeme občany, že v roce 2018
vydalo Ministerstvo životního prostředí
metodiku určenou pro prokázání spalování odpadů ve 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 veříme, že občané naší obce jsou
uvědomělí a nekouří „něčím“ jedovatým nad hlavami sami sobě, svým rodinám, dětem i vnoučatům.

obecní úřad informuje

Volby do zastupitelstva obce Jarcová
Ve dnech 5. a 6. října proběhly volby do obecního zastupitelstva. Již třetí volební období se kandidáti rozhodli jít do voleb každý sám za sebe. Kandidovalo celkem 19 osob do
11členného zastupitelstva. Občané ve volbách rozhodli o tomto složení zastupitelstva:
Ing. Jaroslav Šula
Ing. Ivo Veselý
Ing. Věra Šulová
JUDr. Tomáš Krchňák
Ing. Marie Hrabovská
Ing. Ivo Bajzík
Mgr. Jiří Hrabovský
Martin Kuráň
Jana Kozáková
Jaroslav Směták
Rostislav Bača
Nově zvolené zastupitelstvo na ustavujícím zasedání dne 5. 11. 2018 rozhodlo
o vedení obce takto:
Starosta obce pro funkci volněný:
Ing. Ivo Veselý.
Místostarosta obce pro funkci neuvolněný:
Ing. Jaroslav Šula.
Místostarosta obce pro funkci neuvolněný:
JUDr. Tomáš Krchňák.

Finanční výbor:
Jaroslav Směták (předseda),
Ing. Ivo Bajzík, Martin Kuráň.
Kontrolní výbor:
Mgr. Jiří Hrabovský (předseda),
Jana Kozáková, Rostislav Bača.
Sociální a kontrolní komise:
Ing Marie Hrabovská (předsedkyně),
Ing Věra Šulová.
V tomto volebním období zastupitelstvo
rozhodlo o modelu dvou místostarostů kvůli neustálému navyšování státní
administrativy, rozdělení kompetencí
a vzájemné zastupitelnosti. Toto rozhodnutí zastupitelstva o funkcích dvou místostarostů neznamená navýšení výdajů
obecního rozpočtu. Sociální a kulturní
komisi ještě doplní ochotní občané jak
je popsáno v jiném článku tohoto vydání
Jarčovjanu.

Sociální komise
by ráda rozšířila
své řady
Sociální komise by ráda rozšířila své řady
o nové šikovné členky, ale i členy, kteří by
se rádi zapojili do práce v obci, co se týká
sociální oblasti.
Naše činnost spočívá nejen v gratulování
jubilantům obce, ale i organizací akce vítání
občánků a besedy s důchodci. Činnost komise bychom rádi rozšířili i o zorganizování
zájezdů a turistických výletů, kdy využijeme
obecního autobusu. Jako první uvažujeme
o zájezdu do zámeckých zahrad v Holešově
a Kroměříži i s prohlídkou zámků. O termínu budete v předstihu informováni.
Některé termíny už víme: v sobotu
13. 4. 2019 - bude beseda s důchodci
a 11. 5. 2019 vítání občánků.
Pokud by jste měli nové podněty pro činnost sociální komise, obraťte se buď na mne
nebo na pana starostu.
Ing. Marie Hrabovská,
předsedkyně sociální komise

sport

SEZÓNA 2018
Kdyby mi někdo na konci loňské sezóny řekl, že mi někdo jako Mistr světa a vítěz Tour
de ski Lukáš Bauer bude dělat snídani, chystat věci nebo dokonce prát prádlo, řekla
bych, že spadl z višně!
Kdyby mi někdo na konci loňské sezóny
řekl, že mi někdo jako Mistr světa a vítěz Tour de ski Lukáš Bauer bude dělat
snídani, chystat věci nebo dokonce prát
prádlo, řekla bych, že spadl z višně! Už
loni jsem se pohybovala mezi známými
osobnostmi, jako byl náš trenér juniorské
reprezentace Martin Koukal, ale bohužel sezóna úplně úspěšná nebyla. Účast
na mistrovství světa Goms byl sice skvělý
úspěch, ale výsledky neodpovídaly tomu,
co jsem si představovala a nedokázala
jsem se probojovat do ženské reprezentace a další sezóna z finančních důvodů
nebyla vůbec jistá. Nechtěla jsem nad tím
dlouho přemýšlet a vletěla jsem naplno do
cyklistické sezóny, která byla snad nejlepší v mém životě! I přes maturitu jsem dala
do tréninku úplně všechno a vyplatilo se!
Získala jsem 2 tituly vícemistryně republiky a zajela jsem si i světový pohár. Čekala jsem nominaci na mistrovství Evropy
a světa, ale marně. Vzali tam holku, která
jezdila hůř něž já a tak jsem se poměrně
dlouho utápěla v slzách a byla zklamaná.
Z toho mi ale pomohl jeden člověk, už

zmíněný Lukáš Bauer. Někdy v květnu mi
zazvonil telefon a z něho věta „Ahoj Terko,
tady Lukáš Bauer“, začala jsem se smát
a oprskle odpověděla otázkou „hahaha,
kdo volá“… Nabídl mi angažmá u něho
v týmu a pomoc při návratu do reprezentace. Okamžitě jsem přijala a byla nadšená.
Tým je skvělý, sestavený ze zahraničních
závodníků, se kterými si rozumím a užíváme si spoustu legrace, ale není to zadarmo… Nastoupila jsem do vlaku, z kterého
vyskočit bylo obtížné. Hned po MČR na
kolech jsem odjížděla do Francie, kde nás
čekalo 5-6 tréninkových hodin denně a to
ať už na kolečkových lyžích, běhu nebo
posilování. Z Francie přímo do Nového
města a z tama zase hned na do Švédska
na světový pohár v dálkovém běhu na kolečkových lyžích, kde jsem skončila 10.
Z letiště z Prahy jsem jela na další soustředění, pak 2-3 dny doma a hned do Německa na první sníh a odtud zase Švédsko,
první sníh a první závody, kde jsem viděla
poměrně velký posun a byla nadšená! Ze
Švédska jsem se stavila domů vyprat věci
a hned odjela do Itálie a postavila se popr-

vé v životě na start Visma Ski Classics! Byl
to neuvěřitelný zážitek…Někdo by si řekl
„krásné prázdniny“, ale je za tím víc než
22 tréninkových hodin týdně a něco okolo
756 tréninkových hodin za rok. V podstatě
každý den vypadá stejně, 3 tréninky a bolavé celé tělo, když se snažím vyškrábat
ráno z postele. Je to těžké, ale já už si bez
toho život představit nedovedu. Jeden den
volna a škube mi v celém těle! Pro letos
mám prioritu mistrovství světa ve finském
Lahti, doufám, že se nominuju, ale také že
i uspěju! Udělám všechno pro to, abych
dobře reprezentovala svůj tým, Lukášův
tým a také svoji vesnici!!!
Tereza Tvarůžková

zš a mš jarcová

Vlastivědná exkurze
„ Po stopách Karla IV. “
Dne 8. října mě budík budil nezvykle brzy. Za oknem byla ještě velká tma, na budíku
byly čtyři hodiny ráno…Rychle jsem vstal, nasnídal, oblékl a hurá na třídní setkání
v hale vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí. Na tento den jsem se velice těšil. Jedeme se třídou na exkurzi do Prahy s názvem „Po stopách Karla IV.“!!!
Vlak přijel na nástupiště bez zpoždění, nasedli jsme do přiděleného vagónu
s místenkami a naše dlouhá cesta mohla začít. Jelo se příjemně, někteří usnuli,
ale většina z nás byla tak natěšená, že
jsme se jen bavili a nemohli dočkat toho,
až poprvé z oken vlaku zahlédneme naši
matičku měst, Prahu. Přijeli jsme s hodinovým zpožděním, ale díky paní učitelce jsme se rychle přesunuli metrem na
naši první zastávku, u stanice metra Staroměstská, kde jsme očekávali našeho
dnešního průvodce, pana Kočího. Hned
jak přišel, věděli jsme, že je to ten pravý
a správný průvodce, který nás zasvětí do
historie naší stověžaté Prahy. Sedmikilometrovou cestou jsme prošli Hradčany,
Malou Stranu, Staré Město a Nové Město.
Poznali jsme Zlatou uličku, Daliborku,
Vladislavský sál, chrám sv. Víta, Václava
a Vojtěcha, nedočkavě jsme vyhlíželi také
standartu našeho pana prezidenta, prošli
všechna pražská nádvoří a Malou Stranou
jsme se dostali ke chrámu sv. Mikuláše.
Navštívili jsme „novější a stále více navštěvovanější pražskou památku“ – Zeď
Johna Lennona, Čertovku, míjeli jsme
dům pana Jana Wericha, Kampu, prošli
jsme se po nejstarším pražském mostě, ve
kterém, když se stavěl, jsme se dozvěděli,
nebyla přidána žádná vajíčka, jak pověst
praví, ale podle vědeckých výzkumů se
naopak ve vzorcích objevily mořské řasy…

Na konci Karlova mostu jsme se zastavili
u sochy samotného Karla IV. v nadživotní velikosti. Prošli jsme Staroměstskou
branou a procházeli spletité uličky, než
jsme došli na slavné pro náš národ Staroměstské náměstí. Opět jsme se dověděli
spoustu informací, ukázali jsme si Týnský
chrám, domovní znaky, sochu Jana Husa,
ale tady jsme stejně jako ostatní postávající skupinky čekali na spuštění Staroměstského orloje. Po jeho ukončení jsme měli
do odjezdu hodinku na návrat k vlakovému nádraží. Dostali jsme se k němu přes
obrovské Václavské náměstí a posledními
památkami z poznávání Prahy byly pro
nás socha sv. Václava v čele Václavského
náměstí a opravená budova Národního
muzea ke 100. výročí vzniku republiky.
Na vlakovém nádraží jsme si doplnili zásoby jídla a pití na cestu domů. Rozloučili
jsme se s Prahou a opět nastoupili na svá
rezervovaná místa ve vlaku. Exkurze byla
skvělá. Poznali jsme spoustu zajímavých
míst v Praze, kudy kráčela historie našich
předků. Díky této exkurzi již známe mnoho pražských památek. Těšíme se, že budeme mít zase nějaké „příště“.

Opraveno a sestaveno podle slohových
prací žáků 4.a 5. ročníku.
Mgr. Mirka Marečková
třídní učitelka

Putování
za skřítkem
Jarculínem
Podzim se s námi pomalu loučí a zimní čas zaklepal na naše vrátka. Někteří
zimní spáči jsou již schovaní ve svých
pelíšcích a ostatní zvířátka se už také
připravují na zimu. Jenže celý náš les
zůstal otevřený dokořán.

Proto jsme se rozhodli, jako ostatně každý
rok, zamknout les. Akce proběhla v pátek
9. 11. 2018 za velké účasti rodičů a našich
milých dětiček. Celou obcí Jarcová se táhnul osvětlený průvod až k okraji lesa, kde
na nás čekal skřítek Jarculín. Ten dětem
vysvětlil, která zvířátka v zimě spí, která
můžeme v zimě vidět a také co můžeme
dávat zvířátkům do krmelce dobrého.
Společnou básničkou poté uzamkli les
kouzelným klíčem.
Celá akce byla zakončena lehkým občerstvením ve formě čaje a buchet od našich
maminek.
Mgr. Dagmar Dreslerová
učitelka MŠ

zš a mš jarcová

Školní vánoční jarmark tentokrát v bílém kabátku
Dne 1. prosince začalo krásně sněžit a již poosmé se otevřely dveře sálu Kulturního domu v Jarcové, abychom se zde sešli na Školním vánočním jarmarku.
Celá akce byla uvedena krátkým divadelním představením žáků místní školy, kteří
si pod vedením paní učitelky Krchňákové
připravili Pohádku o narození Jezulátka.
A tak poté, co se Marii a Josefovi narodil
Ježíšek, mohli se všichni návštěvníci věnovat nakupování adventních věnců a věnečků, svícnů, zvonečků, stromů a stromečků

i různých jiných dárečků s vánoční tématikou. A že letos těch věciček bylo nachystaných opravdu požehnaně.
Pro dokreslení slavnostní atmosféry nesměl chybět již tradiční svařáček, jehož va-

ření se ujaly jak členky sociální a kulturní
komise nahoře v sále, tak i hasiči před branami hasičské zbrojnice. A že byla pořádná zima, přišel opravdu k chuti i k zahřátí.
Samozřejmě bylo nachystáno i něco dobrého k zakousnutí - o zabijačkové pochoutky se postarali místní hasiči, sladké
zákusky a výborné slané pečivo napekly

ochotné maminky a přátelé školy.
A tak tady společně pobesedovali všichni - staří i mladí, kteří si chtěli společně
zpříjemnit odpoledne i slavnostně zahájit
adventní čas. Ten okamžik nastal rozsví-

cením vánočního stromu, který tentokrát
věnovala rodina Smětákova a my jim touto cestou děkujeme.
Dětem však rozzářil oči nejen rozsvícený
stromeček, ale také Mikuláš, čert a anděl,
kteří se najednou odněkud zjevili, aby
nadělili všem hodným dětičkám dobroty. Tuto překrásnou slavnostní atmosfé-

ru tentokrát dokreslil i bílý padající sníh
a hudební skupina OK COUNTRY, která
velmi příjemně hrála nejen venku před
stromečkem, ale poté i uvnitř v sále KD.
Velmi jim tímto děkujeme.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem
návštěvníkům, kteří svou koupí přispěli
dětem na jejich školní akce a také těm, kteří nám pomáhali při výrobě vánočních věcí
nebo sami nějakým výrobkem přispěli.
Děkujeme také hasičům a pracovníkům
Obce Jarcová za spolupráci a za rodiče
zvláštní poděkování patří paní Janě Kozákové, Pavlíně Kuráňové a Jarce Vašicové
za vzornou organizaci ze strany rodičů
dětí a žáků ZŠ a MŠ Jarcová
Těší nás, že se na této akci setkalo mnoho
občanů nejen z naší obce, ale i z přilehlého
okolí. Doufáme, že na tento příjemně zahájený advent budeme všichni vzpomínat
po celý rok.
EvaJanišová
ředitelka školy
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Vážení příznivci mládežnického
hasičského sportu!
Podzimní část sezony, kdy se hasičská činnost už pomalu chýlí ke svému závěru, sice
není tak nabitá jako její letní část, nicméně nemůžeme říci, že bychom se nějak flákali. Podmínky se nám ztížily, neboť počasí nám přestalo přát a kromě toho, že nám
na soutěžích a trénincích začíná být celkem zima, takže se musíme o obecní sál dělit s ostatními sportovci, děti mají spoustu dalších povinností, zejména pak do školy.
Když se ale chce, tak to jde a nás ani počasí a škola nezastaví!

Memoriál v Praze, když vládne dobrá nálada

Poslední náš příspěvek v Jarčovjanu
skončil tím, že proběhlo soustředění
a my se začali připravovat na podzim,
který je plný soutěží jednotlivců, a to
v disciplíně s názvem Běh na 60 m s překážkami – Olomoucký drak, Šumperský
Soptík, Memoriál Marty Habadové a Ostravsko Beskydské šedesátky. Je pravda,
že některým dětem bohužel nevychází
věk, protože kategorie přípravka se na
těchto soutěžích v podstatě nevyskytuje,
ale i tak si myslíme, že 16 dětí, které se
zúčastnily, dávají krásné číslo.
Do Šumperku jsme se vydali jako obvykle už v pátek, a to našim nově polepeným
obecním autobusem (takže v plné parádě), společně s hasiči z Hovězí a Francovy Lhoty. Znáte to…když je třeba,
dobrých lidí se vejde. Po přenocování
v místní škole nás uvítalo slunečné ráno,
které věstilo, že bude teplo a krásně, což
máme rádi, když běháme venku. Soutěž celkem rychle odsýpala a naše děti
se mezi ostatními rozhodně neztratily.
Emmička Krusová, pro kterou by tato
sezona úplně první mezi hasiči, obsadila
skvělé 11. místo (ze 67 dětí). Mezi mladšími dívkami Eliška Mančařová byla 17.,

vá 70., Natálie Křupalová 80., Julie Stummerová 91. místo. V poslední kategorii, kterou jsou starší žáci, Lukáš Kozák
urval skvělé 4. místo a Marek Latta 27.
Nutno ovšem podotknout, že všechny
děti ve starších kategoriích jsou v nich
zařazeni teprve první sezonu a většina
z nich i první soutěž, protože jako jediná
z těch podzimních jede dle vlastních pra-

Museum smyslů ukázka zvuku

Terka Kozáková 19., Zuzanka Smětáková 26., Hanička Hromadová 56., Majda
Zemánková 79. V mladších žácích Nicolas Červenka obsadil suprovní 3. místo, Víťa Stummer na své první soutěži
v této kategorii 75. místo, Danek Fábry
86. Mezi staršími žákyněmi bylo umístění následovné: Kristýna Kuráňová 23.,
Kristýna Janovská 65., Karolína Rostko-

Jump Arena v Praze, hlavně si nic před soutěží nezlomit

videl, takže se na jeden den z mladších
stanou starší. A to je úplně jiná liga. Proto bychom všechny chtěli pochválit, protože svými výkony rozhodně neudělaly
sboru ostudu.
Jako každý rok i letos jsme soutěž v Praze
pojali jako takové ukončení sezóny. Odjížděli jsme už v pátek k večeru, což byla
proti předchozím letům trochu změna,
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ale propozice soutěže byly jasné - starší soutěží už v sobotu a mladší v neděli.
Teda přesně naopak než jsme byli zvyklí.
Jako každoročně nám víkendové útočiště
poskytli naši kamarádi hasiči ze Zličína.
Potom, co starší žáci v sobotu ráno odjeli změřit své síly do haly ve Stromovce,
mladší žáci měli před sebou celkem nabitý program. Jako první jsme jeli do cen-

líme, že se den dětem moc líbil…však se
jich zeptejte sami. Do našeho přechodného bydliště jsme se dostali až večer po
20 hodině a opravdu právem unaveni.
V neděli se role vyměnily a mladší žáci
brzo vstávali, aby byli na soutěži ve Stromovce včas. Starší naopak čekal oddechový program, pro který si vybrali návštěvu Aquaparku v Čestlicích, nějaké

Memoriál v Praze, fotodokumentace je základ

tra do Muzea smyslů, které bylo nabité,
jak už sám název napovídá expozicemi
zaměřenými na jednotlivé lidské smysly.
Kromě chuti jsme prověřili úplně všechny. Potom jsme se vydali zpět na Zličín,
kde jsme se jako v loňském roce vyřádili
na trampolínách a různých atrakcích.
Abychom si aspoň trochu odpočinuli,
den jsme uzavřeli v místním kině. Mys-

Museum Smyslů, instagram bez telefonu

nákupy a nakonec také Muzeum smyslů.
Kdyby si Prášek nezapomněl omylem
v autě plavky, které odjelo na soutěž
a nové by ho nestály 1300 Kč, tak by to
nebylo ono, že?Sranda prostě musí být.
Odpoledne jsem se všichni sešli na nádraží a nabrali směr Valašské Meziříčí. Tam
jsme dorazili kolem 21 hodiny. Umístění
také nebylo vůbec špatné, zejména proto, že se na této soutěži střetávají dětí
z celé republiky. Nicolas Červenka obsadil ve své kategorii 39. místo, Sam Holčák 90., Víťa Stummer 197. místo, Danek Fábry byl 207. Kája Rostková potom
v mladších žákyních obsadila 40. místo,
Eliška Mančařová 41. místo, Kristýna
Janovská 63., Natálka Křupalová 81.,
Terka Kozáková 85., Majda Zemámková 148., Zuzka Smětáková 164. a Barča
Hrabovská 182. Mezi staršími žákyněmi
naše jediné dvě zástupkyně Kristýna Kuráňová a Julinka Stummerová byly 149.,
respektive 237. Za starší žáky potom Lukáš Kozák 107. a Marek Latta 250. Nedá
mi to, abych nedodala, že letos se během
dvou dnů na startu vystřídalo téměř 1100
soutěžících ve čtyřech drahách a dvou
pokusech (tzn. celkem 2194 běhů a 548

výstřelů ze startovací pistole), takže dětí
jako smetí.
Poslední soutěží, kterou jsme letošní sezónu ukončili, byly Ostravsko Beskydské
šedesátky. Ono se řekne, Ostrava není
daleko, ale každý rodič nám potvrdí, že
je občas nadlidský výkon své dítě vzbudit
v 5 hodin ráno, navíc, když je ještě tma
a všichni okolo spí. Kolem šesté jsme
totiž už vyjížděli směr severomoravská
metropole, abychom byli v atletickém tunelu včas. Už dopředu jsme věděli, že je
přihlášených přes 900 závodníků, takže
i když jsme byli připraveni na dlouhý den,
dalo nám zabrat. Na tuto poslední soutěž
se v našich barvách připravovalo celkem
15 dětí. Pro většinu z nich to byla poslední možnost se předvést v mladší kategorii, protože od příštího roku budou soupeřit s dětmi o dost staršími. V mladších
kategoriích se tedy umístili naši závodníci následovně: Janovská Kristýna 28.,
Rostková Kája 32., Křupalová Natálka
61., Terka Kozáková 71., Majda Zemánková 134., Zuzka Smětáková 139., Katka Křupalová 146., Bára Hrabovská 154.
mezi dívkami, Sam Holčák 95., Nicolas
Červenka 117. a Víťa Stummer 154. mezi
chlapci. Mezi staršími Kristýna Kuráňová 92. a Julča Stummerová 199., Lukáš
Kozák 78. a Marek Latta 101. Myslím, že
jsme se už všichni těšili do autobusu, který nás po opravdu náročném dni vyložil
po osmé hodině u hasičárny.
A teď už se budeme těšit na Vánoce. S novým rokem potom opět přijde každoroční výroční valná hromada a první pokusy naplánovat další sezonu. Nakonec
bychom rádi poděkovali všem dětem,
že vydržely, ono není někdy jednoduché
„obětovat“ skoro všechny volné letní víkendy, když se kamarádi chodí koupat
nebo jen tak běhat po venku, ale zejména všem rodičům, kteří nám přes celou
sezónu pomáhali ať už na trénincích, při
jednotlivých soutěžích nebo s organizací
červnové soutěže na naší půdě či srpnových oslav výročí založení sboru. DĚKUJEME VÁM…
Nicméně nyní je nejvyšší čas si po vyčerpávající sezoně trochu odpočinout, takže
se mějte hezky, za všechny mladé hasiče
Vám přeju krásné a klidné Vánoce, vše
nejlepší do nového roku a sportu zdar
a tomu hasičskému zvlášť!!!
Za SDH Jarcová Ing. Eva Kalužová
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Sezona TFA 2018
V letošní sezóně se náš sbor zúčastnil 18závodů v tzv. TFA nebo-li železný hasič. Zaměřili jsme se především na dvě ligy a to na – již tradiční – Vsackou ligu a letos novou
Zlínskou ligu. První zmíněná liga se konala zde na Valašsku, ovšem na závody Zlínské ligy jsme si například museli dojet až do 63 km vzdálených Sobělic.
V letošní sezóně se náš sbor zúčastnil 18závodů v tzv. TFA nebo-li železný hasič. Zaměřili jsme se především na dvě ligy a to na – již
tradiční – Vsackou ligu a letos novou Zlínskou ligu. První zmíněná liga se konala zde
na Valašsku, ovšem na závody Zlínské ligy
jsme si například museli dojet až do 63 km
vzdálených Sobělic.
Obě ligy se skládaly ze 6závodů a rozdíl mezi
těmito ligami je v tom, že Zlínská se běhá ve
třívrstvém hasičském obleku s kotníkovou
obuví a v pravidlech Vsacké ligy pro ženy
je psáno o jednovrstvém obleku a možnosti sportovní obuvi. Jelikož jsme se rozhodli
pro dvě ligy, stalo se i to, že jsme museli stíhat až dva závody v jeden den.
Do pořádání závodů ve Vsacké lize je již tradičně zapojen i náš sbor. A tak jsme na naší
domácí půdě přivítali 24. 6. 2018 mnoho
závodníků z řad mužů a žen. Kvůli zdravotním potížím jsme se museli obejít bez stálice
našeho týmu Vladislavy Kalné. Ovšem i ta

na závěr sezóny ukázala, že se stále může
srovnávat s těmi nejlepšími. Důkazem jsou
i její umístění, kdy ze 4 závodů skončila vždy
v TOP 5!
V celkovém součtu hodnocení Vsacké ligy se

Činnost jednotky SDH Jarcová 2018
Drtivá většina článků od hasičů je o sportovní činnosti našich členů. Nyní v tomto
čísle ale chceme zrekapitulovat za tento rok tu činnost kvůli které jsme vlastně byli
před 110-ti lety zřízeni nejen v zásahové činnosti ale i pro činnost pro obec a občany.
V tomto roce naše činnost spočívala a událo se:
Zásahy neboli výjezdy: 3. 3. zahoření komína, 8. 4. požár lesního porostu nad sjezdovkou, 9. 6. účast na cvičení a zároveň
vytvoření světového rekordu Hasičská fontána v Praze, 27. 10. kácení lípy ohrožující
zdraví a majetek za pomocí plošiny v horní
části obce, 4. 11. taktické cvičení na požár
lesa v Růžďce, 10. 11. po větrné smršti kácení a ořezávání nebezpečně nahnutých
stromů nad elektrickým vedením v lokalitě Za vodů a ve Škaredkách, 11. 11. požár

Noční požár nad sjezdovkou

v objektu bývalého zemědělského družstva
ve Vysoké (obec Lešná).
Dále bylo provedeno několik výjezdů na
likvidaci bodavého hmyzu.
Nejkurioznějším naším výjezdembyla
činnost kolem výskytu medvěda na našem katastru. Členové jednotky za pomocí
techniky a majáků projížděli ulice, ve snaze medvěda vyplašit. Dále byly zapůjčeny
osvětlovací soupravy Milanovi Kuráňovi,
ke kterému se medvěd dvakrát vrátil.
Asi 3 měsíce podle aktuální potřeby probíhalo doplňování studny u Chupíků.
V letošním roce při rekonstrukci vodovodního řádu byla obnovena i hydrantová síť.
Jednotka tyto nové hydranty prošla, udělala si svůj plán této sítě, aby v případě požáru měl velitel jasno, který hydrant je nejblíž
potřebnému místu.
Nedílnou součástí naší činnosti jsou brigády jak v hasičské zbrojnici, tak pro obec.
Ve zbrojnici byl největší zásah do šatny se
zásahovými obleky, kde byly místo boxů
dány kovové skříňky, kvůli bezpečnosti byl

Radek Březovják umístil na 13. místě a Tereza Lípová na 4. místě. Co se týče Zlínské
ligy Radek skončil na 9. a Tereza na 7. místě.
Letos nás čeká ještě Štěpánský železný hasič, který se bude konat opět u nás v KD
Jarcová viz přiložená upoutávka. A tímto
závodem definitivně ukončíme letošní sezónu, abychom se snad v plné sestavě mohli
připravovat na tu novou.
Za SDH Jarcová Tereza Lípová

dán záťežový koberec a byla zrekonstruována příčka a osazeny dveře do šatny. Dalšími brigádami byl sběr šrotu, pálení haluzí na zahradách a několik brigád pro obec
a občany, z nichž nejviditelnější byly stavění a zdobení vánočního stromu a v době
sucha zalévání aleje na zahradách.
V letošním roce jsme požádali v rámci
110 let založení našeho sboru o uspořádání shromáždění starostů SDH celého
okresu, které proběhlo 3. 11. Účastníkům
se líbil zrekonstruovaný sál s novými židlemi a hlavně malba obce na zdi od Vlasty
Červenkové.
A v neposlední řadě nejde nezmínit nezásahová činnost a tou je pořádání společenských akcí. Již každoročně pořádáme
společenský ples, svatojánský oheň a hasičskou zabíjačku v rámci společné akce
mikulášského jarmarku, zabíjačky a rozsvěcování vánočního stromku. Pro účastníka akce pár hodin zábavy, pro pořádající… ty hodiny asi nejdou ani spočítat.
Do nového roku Vám SDH Jarcová přeje,
abyste obličeje členů jednotky nemuseli
vidět v zásahových přilbách, abyste nás
viděli jen na soutěžích, ukázkách a společenských akcích. Pochopitelně přejeme
krásné vánoce a v roce 2019 přejeme štěstí
a hlavně zdraví.
SDH Jarcová

TJ Sokol Jarcová

Oddíl kopané
V této chvíli tvoří náš oddíl kopané pět mládežnických a jeden mužský fotbalový tým,
přičemž ve zmíněné mládežnické kategorii do 19 let máme 111 registrovaných členů.
V mužské kategorii registrujeme 45 hráčů. O tyto hráče se stará tým kvalifikovaných
trenérů, kteří si postupně doplňují své vzdělání tak, abychom mohli trénovat podle
moderních metod. Průkopníkem ve vzdělávání je předseda klubu Tomáš Drábek, který v říjnu dokončil kurz UEFA A Licence úspěšně složenými zkouškami. Do našich
řad přišli v letošním roce i trenéři s UEFA B licencí a samozřejmostí je minimální
vzdělání a tím je Licence C, či licencí Grassroots leader, kterou mohou získat všichni
registrovaní členové našeho klubu z pohodlí domova v rámci E-vzdělávání FAČR.

Kategorie mladší přípravky
(ročník 2010 a mladší)
Již přípravné tréninky na konci letních
prázdnin nám ukázaly, že budeme moci
postavit do začínající sezóny velmi silný

marádi a začínají si osvojovat herní techniku. Máme radost z každé provedené
kličky, přesné nahrávky či jen holé snahy
mít aspoň na chvíli u nohy míč a „něco“
s ním udělat. Pokud se to povede, dodateč-

Kategorie starší přípravky
(ročník 2008 a mladší)
Velké poděkování patří dětem za přístup k tréninkům i samotným zápasům.
Máme za sebou velký kus práce. Spousta z našich hráčů se individuálně hodně
posunula. V této polovině sezóny jsme se
snažili především o držení míče, vytváření
brankových situací a následné zakončení.
Mám radost, že se nám to povedlo. Skóre
131:16 hovoří za vše. Nebylo to, ale jen
o střílení branek, ale i o týmu. Úkolem pro
mě bylo vytvořit partu, která bude tahat za
jeden provaz. Kluci a holky jsem na Vás
opravdu pyšný a mám z Vás radost. Myslím si, že to nebudu jen já, ale i Vaši rodiče,
kterým bych chtěl tímto také poděkovat za
všechno, co pro Vás dělali. Bude třeba dále
pracovat a zlepšovat se, abychom i v jarní
části sezóny mohli předvádět tak pěkný
fotbal jako doposud. Děkuji taky všem
trenérům z Jarcové a rodičům, kteří mi nejednou pomohli třeba s vedením tréninku.
David Bártek

Kategorie mladší žáci

Družstvo mužů

tým. Během posledních prázdninových
dnů nám přibylo tolik nových dětí, že
bychom, pokud by to ještě šlo, přihlásili v této kategorii za Jarcovou dva týmy.
Byli jsme tedy nuceni, my trenéři, rozdělit
naši kategorii na dvě. V první jsou ti zkušenější, neříkám starší, protože to není
pravidlo, aby byl starší hráč automaticky
zkušenější. Trenéry jsou Broňa a Pavel.
Na mistrovských turnajích dominují a jen
stěží hledají konkurenci. Je to dobrý příslib pro kategorii starších přípravek. Snad
bude David, trenér starších přípravek,
spokojen. S takovými dětmi jde již trénovat taktika, standardní herní situace atd.
což velice zvedne tréninkovou úroveň
dané kategorie.
Ty začínající a méně zkušené má na starosti trenér Ivo, kterému v rámci možností
pomáhají tatínci hráčů Marek Šebesta,
Rosťa Bača, nabídl se i Pavel Škvařil a čerstvý trenér Milan Píša za což mají od nás
veliký dík. Děti se učí být s balónem ka-

ně zkusíme na jarní část sezóny přihlásit
i tento druhý tým, uvidíme. Jedna věc je
trénovat a jiná věc je obléci si dres klubu
a vyběhnout na trávník před rodiče, fanoušky a ostatní.
Připomínám, že tréninky pokračují i přes
zimní měsíce. Děti pod vedením Broni
mají tréninky v úterý a čtvrtek a pod vedením Ivoše v pondělí a středu. Máme naplánovány i nějaké zimní halové turnaje, tak
vás prosím o pečlivé studování tréninkového plánu na našich webových stránkách,
kde budou vždy potřebné informace.
Víme, že práce s dětmi se vyplatí a trpělivost přinese ovoce za rok za dva, tak, jak se
to již projevuje u ostatních. A pokud máte
v okolí kamarády a kamarádky, kterým pohyb není cizí, přiveďte je mezi nás. Nemusí
z nich být zákonitě fotbalisti, stačí, když se
budou radostně a přirozeně hýbat! Sportu
ZDAR!!!
Ivo Veselý

(ročník 2006 a mladší)
Tak máme za sebou podzimní sezónu
a můj první půlrok u týmu mladších žáků
z Jarcové. V mých očích to byl super čas,
kluci mě jako trenéra přijali velmi dobře
a nejen mně, ale i mé dva syny, kteří přišli
se mnou do tohoto týmu. Máme za sebou
spoustu skvělých odehraných utkání, ale
i pár kde to bylo malinko horší. Víme, kde
nás tlačí bota, a tak na tom musíme dále
zapracovat. V jarní sezóně nás čeká ještě
dost práce tak doufám, že vše bude pokračovat v nastavených kolejích, a že budou
kluci chodit v plném počtu jako doposud.
V zimní přípravě máme přihlášené nějaké turnaje a po novém roce začínáme ligu
mládeže v Zašové.
Malé ohlédnutí: odehráno 10 utkání, 10
výher, skóre 103:18, 30 bodů.
Střelci: Hoffman-33, Vozák Patrik-23, Veselý-12, Šebesta-11, Zavadil-10, Píša-9,
Marek-1, Vozák David-1
Za tým nastupovali: Vozák Patrik a David,
Červenka Patrik, Sulovský Vojta, Marek
Jakub, Zavadil Radim, Veselý Václav, Hoffman Martin, Dufka Mirek, Němec Jiří,
Šebesta Marek, Holčák Samuel, Kubját
Jonáš, Pupík Tobiáš, Píša Milan.
Stanislav Vozák

TJ Sokol Jarcová
Kategorie starší žáci
(ročník 2004 a mladší)
V této kategorii starších žáků zbyli z loňského úspěšného kádru pouze dva hráči.
Zbytek týmu, který se stal v loňské sezóně
2017/2018 přeborníky okresu Vsetín, přešli do kategorie dorostu, kde se zařadili ke
zkušenějším hráčům a opět bojují o přeborníka okresu. Před letními prázdninami jsem stál před rozhodnutím, zdali tuto
kategorii přihlásit či ne. Nyní hodnotím
mé rozhodnutí jako správné, protože nově
příchozí hráči z kategorie mladších žáků
a také úplně noví hráči, které jsme zaregistrovali, vytvořili kompaktní tým, jenž
opět bojuje o finálovou skupinu. Celý tým

Kategorie dorostu

V Jarcové už spolupracuju jako aktivní hráč
a momentálně jako trenér už páru let a musím říci, že jsem velice rád, že Jarcová má po
několika letech velmi kvalitní mládežnickou
základnu, do které spadá i kategorie dorost,
jenž momentálně podporuje naše „A mužstvo“. Minulá sezóna Okresního přeboru
dorostu se nám nepodařila dle našich představ, kdy byl kádr velmi dobře postavený
a kvalitní a pomýšleli jsme v naší skupině na
přední příčky tabulky, ale po páru zápasech
a některých zranění, jsme nedokázali vzdorovat soupeřům a skončili na předposledním místě v tabulce. Dále nastávala otázka,
jak to bude s následující sezónou, kdy odešli

-Podlesí 4:6(druhá prohra) nás po podzimu
katapultovaly na druhé místo s 21 body za
vedoucí Vidče, které nasbíralo 23 bodů,
musím podoktnout, že máme o odehraný
zápas méně s poslední Horní Lidčí, které
se odehraje až v jarní části sezóny. Systém
Okresního přeboru v dorostu se hraje díky
nízkému počtu týmů tříkolově a postupuje
do Krajské soutěže první tým tabulky! Takže vše je velmi otevřené a byl to obrovský
úspěch, kdyby se naši borci porvali o postup
do vyšší soutěže, neboť v historii Jarcové
se to doposud nikdy nepodařilo. Takže nechceme usnout na vavřínech jak se říká a je
naplánovaná zimní příprava, která začne
od začátku ledna jednou týdně v tělocvičně
na Gymnáziu ve Valašském Meziříčí a jednou týdně v areálu našeho hřiště. V únoru
je naplánované třídenní soustředění pod
Lysou Horou, a jsou naplánované i nějaké
přátelské utkání! Chtěl by poděkovat taky
divákům a rodičům, kteří nás v podzimní
části podporovali, a doufám, že nás podpoří
i velkou účastí v jarní části, kdy si to rozdáme o postupové příčky! Budeme vás určitě
potřebovat!!!
Michal Gromus

Poděkování

Družstvo dorostu

byl na podzim doplňován hráči mladších
žáků, kteří v příští sezóně budou tvořit základní kameny v této kategorii. Mohu s klidem v duši konstatovat, že jsme nemuseli
půl sezónu řešit problém s malým počtem
hráčů. Kluci berou tréninky více než poctivě, pokud nejsou nemocní, či nemají problém ve škole, jsou až čtyřikrát týdně spolu
v rámci tréninkového procesu.
V devíti odehraných utkáních jsme dokázali vstřelit 29 gólů a získat tak krásné třetí
místo zaručující postup do finálové skupiny, ve které se popereme o přeborníka
okresu.
Tak jako v ostatních kategoriích i my
máme zajištěny halové turnaje, či přátelská utkání. Tak jak bývá v Jarcové, resp. ve
všech mládežnických kategoriích dobrým
zvykem, tréninkové jednotky pokračují
dále bez přerušení… Jen vánoce nás trochu zabrzdí, ale všichni si to zaslouží.
Tomáš Drábek

opory dorostu Táborský Jiří, Žilinský Martin, Měrka Ondřej, Hlavica Štěpán, Lipový
Michal, kteří nyní nastupují za „A mužstvo“. Sešli jsme se s klukama a dokazáli
jsme přes letní prázdniny sehnat páru kluků, kteří projevili zájem hrát za náš dorostenecký klub a zahájili letní přípravu s podporou i některých kluků s mladších žáků, kdy
jsme trénovali dvakrát týdně a měli páru přípravných utkání. Musím vyzdvihnout letní
posily, kdy se nám podařilo zlanařit Honzu
Kořístku z Valašského Meziříčí a navrátilce s Kelče Samuela Bořutu. Taktéž musím
pochválit mladší ročníky, kteří se perfektně
adaptovali v našem týmu. Po přípravných
zápasech se pomalu tvořila optimální sestava a s klukama jsme si řekli, že v nové sezóně
se poperem o co nejlepší výsledky. A sezóna
začala slibně výsledky: Jarcová-Ústí 7:1,
Jarcová-Vlčovice 9:0, Jarcová-Juřinka 2:1,
Jarcová-Vidče 2:1, Jarcová-Hrachovec 6:0,
Jarcová-Podlesí 8:2, Jarcová-Vidče 1:2(první prohra), Jarcová-Hrachovec 8:1, Jarcová

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;
INREFA technic, s. r. o.; ROBE Lighting, s. r. o.; 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 & EMAS
group, s. r. o.; SPEDOS Holding, a. s.;
Stanislav Kuběna (Krby-Valmez/Prodejna Flora Valašské Meziříčí), Antonín Štěpán, MŠMT, OFS Vsetín, KFS
Zlín, FAČR.
Všem bychom chtěli co nejsrdečněji popřát příjemné prožití svátků vánočních
a hodně zdraví v nového roce 2019 a těšíme se na další společnou spolupráci.
Za TJ Sokol Jarcová přeje Tomáš Drábek

tj sokol jarcová

vše nejlepší v novém roce...
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oddíl tenisu

kalamita na vítězné vlně

Na jaře jsme udělali brigádu a pak ještě
v průběhu roku, nějaké ty drobné opravy. Uspořádali jsme dva tenisové turnaje,
v červnu singly, šestnáct účastníků, v nabité konkurenci zvítězil veterán soutěže Josef
Vaněk, kdy porážel soupeře, některé i o generaci mladší a v září debly, taky o šestnácti
účastnících. Vítězové se stali Josef a Richard Vaňkovi, kdy porazili ve finále Petra
a Lukáše Konvičné. V obou případech se
jednalo o složení dvojic otec a syn. Oba turnaje provázelo pěkné počasí, o občerstvení
a zábavu bylo postaráno. Vítězové byli odměněni hodnotnými cenami.

V říjnu letošního roku ve Frýdecko-Místecké sportovní hale opět započaly ligové boje
pod vysokou sítí pro neprofesionální volejbalové nadšence, a valašské družstvo s důvtipným názvem „KALAMITA“, pod kterým si leckdo může představit cokoliv, se
opět stalo součástí tohoto volejbalového kolotoče.

Ladislav Folta
...

oddíl pilates
Oddíl pilatesu se opět v tomto roce
schází v nedělní podvečer. Novinkou je
SMS-kový systém, kdy členky dají vědět
do nedělního oběda, zda přijdou cvičit.
Pokud potvrdí účast alespoň 5 cvičenek,
večerní hodina proběhne.
Stále se zdokonalujeme zejména v posilování středu těla, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a v bráničním dýchání.
Petra Bajzíková

Pořadatelský tým z Moravskoslezského
kraje připravil jubilejní 10. ročník Regionální beskydské volejbalové ligy ve velkém
stylu, neboť bylo zaevidováno úctyhodných
18
přihlášených
družstev, která byla
následně rozdělena
do dvou devítičlenných skupin. Odtud
se
„Kalamiťáci“
snaží probojovat do
navazujícího play
-off, což se jim zatím
daří na výbornou,
protože po dvou
odehraných kolech
drží skvělou 1. příčku!
Nutno říči, že dosud
nejlepším výsledkem tohoto nadějného týmu bylo loňské
a předloňské 7. místo, což by „Kalamiťáci“ při jejich 5. účasti v soutěži rádi vylepšili. A že to s vylepšováním výsledků myslí
opravdu vážně, dokázali již během letní
přípravy, kdy pilně trénovali na písku i na
antuce, a posbírali několik cenných turna-

jových úspěchů (za zmínku stojí například
2. místo na prestižním mezinárodním turnaji v Raškovicích nebo vítězství i 2. místo
na beach volejbalovém turnaji „Hrachovecké žihadlo“). Celý
tým se také pod
vedením kondiční
trenérky Věrky Šulové zodpovědně
zúčastnil letního
soustředění v krásném sportovním
areálu v Jarcové
a podílel se na organizaci jarního
i podzimního smíšeného volejbalového turnaje.
Závěrem bychom
rádi poděkovali TJ
Sokol Jarcová a Studiu 107 za podporu,
které si velice vážíme, a doufáme, že „našu
malú dědinku“ budeme moci reprezentovat
po celé naší zemi alespoň ještě několik desítek (a s dalšími generacemi i stovek) let.
Lukáš Kuráň

akce

ZASTUPITELSTVO OBCE JARCOVÁ
zve všechny občanky, občany a občánky na

IX. Výroční dobytí Jarčovské kuly
tentokráte cestou sluneční
Sraz všech účastníků expedice se uskuteční dne 29. 12. 2018 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.

Společenský ples
11.1.2019 od 20:00 v Jarcové v sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje RIVIERAS SHOW BAND.
Uniforma nebo společenský oblek samozřejmostí. V prostoru sálu a jeviště
se v průběhu plesu nekouří. Občerstvení všeho druhu zajištěno, bohatá tombola.

Vstupné včetně místenky 150 Kč.
Předprodej vstupenek od 3.1.2019 na OÚ Jarcová.

Sportovní a dětský maškarní karneval

Společenský
ples
15. února

Dne
2019 od 19:00 hodin
pořádá TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané

11.1.2019 od 20:00
v Jarcovémaškarní
v sále kulturního
domu.
Sportovní
karneval.
Bohaté
půlnoční
průvod
masek aSHOW
tombolaBAND.
zajištěny.
K občerstvení,
tanci a poslechu
hraje
RIVIERAS

Dne 16. února
2019sálu
od 14:00
hodin
Uniforma nebo společenský oblek samozřejmostí.
V prostoru
a jeviště
pořádá TJ Sokol Jarcová – oddíl kopané

se v průběhu plesu nekouří. Občerstvení všeho druhu zajištěno, bohatá tombola.

Dětský maškarní karneval.

Bohaté občerstvení, tombola, soutěže a hry pro děti zajištěny.
Karnevaly budou probíhat na sále Kulturního domu Jarcová.
Vstupné
včetně
místenky
150
Kč.
K hudbě a poslechu bude hrát
skupina
SKART
Band ze
Vsetína.

Předprodej vstupenek od 3.1.2019 na OÚ Jarcová.
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