Zpravodaj města Jablunkov

nou zprávou je skutečnost, že jsme
díky vám všem získali krásné 2. místo v Moravskoslezském kraji ve sběru
použitých baterií, tzv. Baterkománii.
Získali jsme 30 000 korun pro Domov
svaté Alžběty, které byly použity na
nákup nové polohovací postele. Baterkománie probíhala od 1. března do 31.
srpna. Projektu se zúčastnilo 22 měst,
vybralo se 9 882 kilogramů použitých
baterií. Děkujeme všem za odevzdané
baterie, pomohly dobré věci.

Slovo

starosty

Vážení Jablunkované,

ač se nám zdá, že období covidové
a s ním související nouzový stav tak
nějak brzdí všechno kolem nás, včetně našeho života, musím říci, že v Jablunkově i jeho okolí se stále něco děje.
Tak třeba bylo v říjnu dokončeno prodloužení cyklostezky v Dolní Lomné,
na níž se podílely tři obce. Za schválení finančních prostředků děkuji našim zastupitelům. Také jsme nainstalovali další tři kamery, což povede ke
zvýšení bezpečnosti vás, občanů. Jedna z nich je umístěna na bývalém Horalu, dnešním obchodu Fabos a sleduje hřbitov a parkoviště u smuteční
síně. Druhá z kamer je u křížení ulic
Mlýnská a ČSA a zaměřuje se na prostor za Albertem a třetí kamerový bod
je na autobusovém stanovišti. Díky
němu budeme moci udělat časosběrné video ze stavby nového autobusového terminálu. Staveniště stanoviště
již bylo předáno a dokončení se plánuje na květen roku 2022. Další příjem-

Skvělým nápadem byla dobročinná
sbírka pro personál Nemocnici Třinec,
kterou uspořádaly pracovnice MAP z
odboru školství a kultury. Jednalo se
o samostatně balené potraviny, které
rychle dodají energii. Sbírka přinesla
své ovoce a já děkuji za její organizaci.

Nezapomněli jsme ani na významná listopadová výročí, Den veteránů 11. listopadu jsme uctili položením květin k jablunkovským památníkům a 17. listopadu jsme si připomněli Den studentstva a 31. výročí
Sametové revoluce, tedy svobodného života v naší zemi.
Srdečně poblahopřát chci projekční firmě Nodum Altelier, která nedávno získala čestné uznání za stavbu roku Zlínského kraje a nominaci
mezi 25 nejlepších staveb v ČR, za realizaci Smetanovy obchodní galerie
ve Vsetíně. Jeho rukopis už je Jablunkovanům znám z několika zdejších
městských budov, třeba mateřské
školy na Bezručově ulici nebo nového IVC. A do budoucna to bude také
autobusový terminál.

V rámci projektu Rozšíření cyklistické doprovodné infrastruktury
vznikne u budovy Komerční banky
místo s lavičkami k odpočinku a cyklonabíječka pro elektrokola. Na budově současného sídla Jablunkovské-

ho centra kultury a informací probíhá oprava schodiště a také sanační
a statické zabezpečení budovy. Protože byl původní základ ze statistického hlediska ve špatném stavu
a musí být vyztužen železobetonovými pásy, oprava se protáhla a nemohla být dokončena v původně avizovaném termínu.

Nemilou zprávou je skutečnost, že
v Jablunkově ukončilo činnost Muzeum Těšínska. Obnovena bude opět až
po ukončení rekonstrukce Knížecího
domu, tedy zhruba v polovině roku
2022. Při té příležitosti děkuji panu
Zbyškovi Sikorovi za pronájem prostor pro muzeum a pracovnicím za
odvedenou práci.

Česká spořitelna ukončila k 1. prosinci hotovostní přepážku – pokladnu, kterou nahradí nový bankomat.
Smutnou zprávu jsme v listopadu
obdrželi od vedení našich polských
partnerských měst. V Gogolině zemřel bývalý starosta Norbert Urbaniec, který byl s Leem Legierským
u podpisu smlouvy o partnerství,
v Siemianowicích Śląskich pak dlouholetý vedoucí finančního odboru
pan Henryk Falkus. Do obou měst
jsme zaslali kondolenci.
V současné době připravujeme rozpočet na příští rok a není to snadné, protože budeme muset vzhledem k nouzovému stavu počítat s nižšími příjmy.

Milí Jablunkované, přeji vám šťastné
a spokojené Vánoce. Ať v kruhu svých
nejbližších alespoň na chvíli zapomenete na všechny nepříjemnosti, které
s sebou nese nouzový stav a využijete co nejlépe kouzelný čas vánoční pro
vyjádření vzájemné lásky a přátelství.
A do nového roku 2021 především
spoustu zdraví a méně starostí.
Ing. Jiří Hamrozi

Jabko v novém kabátku

Všímavému čtenáři jablunkovského
zpravodaje jistě neuniklo, že jeho prosincové vydání má nový kabátek, zatímco obsah je ještě stále v duchu končícího roku 2020. Od roku nového však
chystáme pro naše věrné čtenáře také
inovovaný obsah. V Jabku přibude zábavná stránka, kde si budete moci tře-

ba vyluštit sudoku anebo uvařit něco
dobrého na zub podle našeho receptu.
Chybět nebude ani trocha historie, která přece nikoho nezabije! I když tentokrát se soustředíme spíše na fotografie starého Jablunkova. Možná vás zaujme i radniční okénko anebo informace
z mnoha jablunkovských spolků, které
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bychom vám rádi postupně představili.
Zkrátka, do nového roku 2021 chceme
vstoupit s neskromným přáním, aby se
vám naše Jabko, které se k vám každý
měsíc dokutálí, líbilo co nejvíce.
Mgr. Dana Kohutová,
odbor školství a kultury MěÚ Jablunkov

