SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Sněm starostů
Sdružení obcí Jablunkovska, dobrovolný svazek obcí

Záznam
21. zasedání sněmu starostů Sdružení obcí Jablunkovska
konaného dne 30.1.2009 v 9.00 v Bukovci

Zasedání sněmu starostů nebylo usnášení schopné z důvodů nízké účasti starostů:
Přítomni starostové obcí:
1.
Bukovec
2.
Dolní Lomná (jen v první části)
3.
Horní Lomná
4.
Hrádek
5.
Jablunkov
6.
Nýdek
7.
Písečná
8.
Vendryně

Nepřítomni starostové obce:
1.
Bocanovice
2.
Bystřice
3.
Hrčava
4.
Košařiska
5.
Milíkov
6.
Mosty u Jablunkova
7.
Návsí
8.
Písek

Na jednání bylo diskutováno:
1. Proběhla prohlídka objektu na hraničním přechodu Bukovec /Jasnowice, které je nyní
ve vlastnictví Gminy Istebna
2. Diskuse s představiteli obce Istebna o možném společném využití budovy na
hraničním přechodu Bukovec /Jasnowice jako „Dům tří národů“. Gmina Istebna chce
získat dotaci na vybavení a opravu tohoto objektu a obrací se na Sdružení obcí
Jablunkovska s dotazem na možnost společného využívání. Byly diskutovány různé
návrhy využití, např. Muzeum Pašeráctví, expozice tří národů, kulturně-edukační
centrum, využití objektu pro dětské tábory aj. Přítomní se dohodli na vytvoření
pracovní skupiny ve složení: Jalowiczor, Sagitarius, Tomčala, Konečný, Bilko a
termínu schůzky na obecním úřadě na Istebne: 9.2.2009 v 9.00
3. Petr Jalowiczor informoval o schůzce v lednu 2009 ve věci žádostí obce Istebna na
umožnění vedení částečné objížďky přes územní SOJ v době rekonstrukce silnice
Wisla – Kubalonka, které se účastnili zástupci KÚ MSK, MěÚ Jablunkov, MěÚ

IČO: 65494636
DIČ: 364-65494636

Česká spořitelna Karviná, pobočka Jablunkov
č.ú.: 1681985339 / 0800

SDRUŽENÍ OBCÍ JABLUNKOVSKA

Třinec, Správa silnic a dálnic, Gmina Istebna, Powiat Cieszyn, wojwodská správa
silnic. Objížďka během rekonstrukce bude vedena přes lokalitu Wisla Czarne.
Nicméně pro dopravu od Cieszyna budou umístěny informace o rekonstrukci a
„doporučené“ objížďce přes území České republiky. Rekonstrukce bude probíhat od
května do října 2009
4. Diskuse o možné změně struktury SOJ: Petr Jalowiczor návrh vytvoření užšího
předsednictva, které by se scházelo 1x měsíčně a řešilo operativní a provozní
záležitosti. Zasedání Sněmu starostů by bylo 1x za 3 měsíce a bylo by zaměřeno na
větší diskuzi a řešení společných projektů. Návrh byl po diskuzi zamítnut.
5. Návrh předložení společného projektu s pracovním názvem „15 let spolupráce SOJ“,
který by mohl být předložen do Programu obnovy venkova vyhlášeném KÚ MSK
(termín pro podání 13.2.2009). Bylo navrženo, aby vedle managementu SOJ byla
zorganizována velká prezentační akce SOJ včetně konference, zábavného programu
pro širokou veřejnost, soutěží a akcí pro děti. Celá akce by měla být podpořena PR
aktivitami v místním tisku a výstavou o všech obcích.
6. Diskuze o přípravě a zajištění Beskydské lyže v termínu 17.2.2009 v Mostech u
Jablunkova. Na další jednání bude předložena cenová nabídka SKI Beskydy s.r.o. na
technické zajištění závodů ve slalomu a běhu na lyžích. Do té doby bude s p.
Martynkem diskutováno o možnosti zapojení „pomocníků“ z řad studentů za účelem
snížení nákladů.
7. Vzhledem k programu 21. zasedání SOJ bylo přítomnými starosty navrženo rychlé
svolání dalšího zasedání tak, aby mohly být projednány a schváleny jednotlivé body
programu. Starostové, kteří nejsou přítomní budou urychleně obvoláni telefonicky,
aby se dověděli o novém termínu zasedání: úterý 3.2.2009 v 14:30 v Jablunkově.

zapsala : Alena Kolčárková, tajemnice

..........................................
Petr Jalowiczor
předseda
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