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Ocenili osobnosti
v sociální oblasti
JABLUNKOV Osobnosti roku v sociální oblasti pro rok 2019 byly
v polovině září oceněny na Jabkovém dni v Jablunkově, který je
zároveň i dnem sociálních služeb.
Na pódiu byli postupně představeni všichni tři ocenění.
Zdeňka Walczysková pracuje
jako osobní asistentka od roku
2006. Profesionálně poskytuje
lidem s postižením a seniorům
z celého Jablunkovska terénní
sociální službu osobní asistence.
Uživatelé služby i jejich rodiny se

na ni s důvěrou obracejí, váží si jí
pro její spolehlivost, vstřícnost,
pochopení pro lidská trápení. Pomáhá jim nejen radou, ale hlavně
faktickou fyzickou pomocí překovávat to, co z důvodu nemoci
nebo věku sami zvládat nemohou.
Marie Lupinská je sociální pracovnicí zdejšího městského úřadu, pracuje zde už od roku 1993.
V průběhu této praxe působila na
různých agendách, nyní zajišťuje
agendu sociálně-právní ochrany
dětí, včetně náhradní rodinné

Jablunkovské osobnosti roku v sociální oblasti.
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péče. Dlouhodobě je velmi aktivní
i jako vedoucí pracovní skupiny
komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit
v Jablunkově, a to konkrétně pro
cílovou skupinu rodin s dětmi a
ostatních osob ohrožených sociálním vyloučením.
Karel Lysek je členem místní
organizace Svazu tělesně postižených v Jablunkově, a to už od roku
1996. Do svazu vstoupil po úraze v
dole. Těžká hornická práce a prostředí se podepsalo také na jeho
povaze a charakteru. Je empatický, přímočarý, kamarádský a se
smyslem pro humor. Pro tyto jeho
vlastnosti byl také zvolen předsedou svazu a ve funkci je již skoro
20 let.
„Město Jablunkov si velice váží
náročné práce pracovníků, dobrovolníků a občanů, kteří působí
v našem městě v sociální oblasti,“ řekl starosta Jablunkova Jiří
Hamrozi, podle kterého jejich
služba zvyšuje prestiž regionu a
lidskost na vyšší úroveň. „Většinou to všechno dělají nezištně,
bez nároků na honorář a další
ocenění. Za jejich profesionální a
zároveň empatický přístup ke klientům, ke kolegům, k osobám, o
něž pečují a starají se o ně, patří
naše velké poděkování a uznání,“
uzavřel starosta.
(tm)

Do Návsí pojede historický vlak
NÁVSÍ Košicko-bohumínská dráha, budovaná a provozovaná
soukromou společností, spojovala severní Uhry se Slezskem
v rakouské monarchii a dále s
Pruskem. Od postavení její části
z Bohumína do Těšína uplynulo v
lednu 150 let.
V sobotu 28. září si tuto událost mohou zájemci připomenout
jízdou v historickém vlaku, který
z Bohumína vyjede v 10.15 hodin
a do Návsí dorazí ve 12.07 hodin.
Stavět bude v Českém Těšíně,
Třinci, Třinci centrum a Bystři-

ci. „Při plánování jízdy parního
vlaku jsme nechtěli končit v Českém Těšíně, domluvili jsme se s
Českými dráhami na prodloužení
až do Návsí,“ řekl ředitel Železničního muzea moravskoslezského
Vojtěch Hermann, podle kterého
bude atraktivní jízda po původní
trati z Bohumína přes Orlovou,
Stonavu a Karvinou-Doly do Louk
nad Olší. Tento úsek již neslouží
osobnímu provozu, ale jen uhelnýmh vlakům.
V čele parního vlaku bude parní lokomotiva 464.202, ke které

bude připojeno šest historických
vagonů s kapacitou 200 míst. Tyto
jsou v úseku Bohumín – Návsí, Návsí – Bohumín místenkové, ale s
možností sednout si do kteréhokoliv ze šesti vagonů. Dále budou
v soupravě čtyři starší vozy Bmx
s kapacitou 350 míst. Ty se mohou
volně obsadit.
Již před příjezdem vlaku a během jeho pobytu v Návsí zahraje
všem přítomným dechový orchestr Jablunkovanka. Z Návsí nazpátek do Bohumína se parní vlak
vydá ve 13.38 hodin.
(tm)

Na Prašivé splachují dešťovkou
PRAŠIVÁ Šetřit vodou, chovat se
ekologicky a v souladu s přírodu.
Takový postup zvolili na chatě
Prašivá. Jejich přístup se jim na
sto procent vyplatí.
Až si lidé po sobě na chatě Prašivá spláchnou, mohou mít dobrý
pocit, že neplýtvají pitnou vodou.
V horské chatě se totiž rozhodli
hospodařit s dešťovkou. Většinu
vody, která dopadne na střechy
objektu, provozovatelé zachytí do
odpadních jímek. Pak ji použijí na
splachování v nově postavených
ekologických toaletách. „Zjistili
jsme, že 60 až 70 procent vody
používáme právě na splachování. Proto jsme se rozhodli situaci
změnit,“ vysvětlil provozovatel
chaty Martin Stiller.
Práce na tomto ekologickém
systému začaly v roce 2015 a

zatím stály okolo tří milionů korun. Už v minulosti na Prašivé do
ekologie provozovatelé investo-

vali, opravili například čističku
vody. Kvalitu vody ve studnách
hlídá počítač.
(mr)

Martin Stiller vysvětluje klady ekologických toalet. Foto: Archiv chaty Prašivá
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Zajímavosti

Jablunkovský ART club
vystavuje v JACKI

Vernisáž v Jablunkovském centru kultury a informací.
JABLUNKOV Výstavu obrazů a
kreseb jablunkovského ART clubu
hostí do 7. října Jablunkovské centrum kultury a informací (JACKI).
„Členové ART clubu o sobě říkají, že jsou amatéry. Já si osobně
myslím, že máme velké umění v
malé galerii,“ řekla ředitelka JACKI Gabriela Niedoba a dodala, že
se jedná o první výstavu tohoto
seskupení umělců. Příchozí uvidí tvorbu za poslední tři roky –
dobu, po kterou ART club působí.
„Vedoucí ART clubu je učitelka
zdejší základní školy Zuzana Karpecká, která rovněž vede k malbě
i kroužek dětí,“ pokračovala ředitelka. „Tyto děti již u nás měly výstavu a to možná bylo impulzem,
aby nás s možností představit
svou tvorbu oslovil i ART club,“
zamyslela se Niedoba.
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Podle ní se v ART clubu tvoří vždy
na určité téma, přičemž potom se
fantazii meze nekladou. Amatérští
umělci se scházejí v jablunkovském
DDM jako volnočasový kroužek
pro dospělé. „Podle mě se určitě nejedná o jeho poslední výstavu. Tím,
že Jablunkov má partnerská města,
nabídla jsem jim možnost výstavy
například v Gogolině či Kysuckém
Novém Městě. Podle mých informací o této nabídce uvažují,“ prozradila ředitelka, která se krátce vrátila
i k vernisáži, kterou JACKI hostilo v
polovině září.
„Nechyběla ani prezentace
ART clubu. Tím, že tam působí i
fotografové, tak jsme díky jejich
snímkům měli během prezentace možnost nahlédnout přímo do
zákulisí samotného vzniku obrazů,“ uzavřela Niedoba.
(tm)

Běh na Filipku napíše šestý díl
NÁVSÍ Milovníci pohybu v krásné krajině si v sobotu 28. září dají
dostaveníčko v Návsí u obecního úřadu. Na programu je šestý ročník
Běhu na Filipku.
Prezentace i start jsou u místního obecního úřadu. Poběží se po
komunikaci Lesů ČR a na závodníky čeká přibližně šest kilometrů s
převýšením necelých 400 metrů. „Ženy i muži budou závodit v šesti
vypsaných kategoriích. Nejmenší závodníci se vydají pouze na dvoukilometrovou trať a budou startovat u farmy pod Filipkou, kam je z místa
prezentace dopravíme auty,“ řekla starostka Návsí Lenka Husarová.
Pořadatelé, kterými jsou obec a zdejší Masarykova základní škola,
očekávají do stovky startujících. Prezentace je na programu od 8.30 do
9.30 hodin, startuje se v 10 hodin. Čas bude měřen elektronicky. (tm)

Hasiči z Dolní Lomné
oslavili devadesátku

DOLNÍ LOMNÁ Překvapení od
obce čekalo dobrovolné hasiče z
Dolní Lomné při oslavách 90 let
od založení sboru. Obec členům
výjezdové jednotky pořídila čtrnáct kusů zásahového oblečení
Patriot a k tomu hasiči dostali
čtrnáct triček. Celková cena daru
přesáhla 234 tisíc korun.
Samotné oslavy byly rozděleny
na dvě části. Nejprve se v hotelu
Pod Akáty uskutečnila slavnostní schůze. U této příležitosti byly
členům předány ocenění a medaile, které obdrželi jak hosté, tak
okolní hasičské sbory. Program
oslav pak pokračoval v prostorách u muzea.
Pro děti byl přichystán skákací
hasičský hrad, pro veřejnost výstava historie lomňanských hasičů a v průběhu odpoledne následovaly praktické ukázky – hasení

hořícího domku mladými hasiči z
Dolní Lomné, vyprošťování z havarovaného vozidla lomňanskými hasiči, hasení hořícího auta a
ukázka deseti různých obleků používaných hasiči u zásahu.
„Veřejnost si mohla prohlédnout hasičskou techniku výjezdové jednotky: cisternu Liaz,
dopravní automobil Ford, přívěsné čerpadlo na povodně Sigma,
automobilovou plošinu Avie a
sací bagr ze záchranného útvaru
HZS ČR Hlučín,“ vypočetl velitel
zdejší hasičské jednotky Martin
Tomica.
A pro úplnost, tradice obecních dárků není v Dolní Lomné
nová. Při oslavách 80 let založení
sboru byla postavena zcela nová
hasičská zbrojnice a o pět let později hasiči dostali bezúplatným
převodem cisternu Liaz.
(th)

