Sdružení obcí Jablunkovska

Únor 2019

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
První letošní návštěva Powiatu
Krapkowickiego
Letošními prvními hosty, které mělo Sdružení obcí
Jablunkovska tu čest hostit, byli zástupci Powiatu Krapkowickiego.
Obě organizace jsou partnery již 15 let. Za tu dobu jsme
s Powiatem Krapkowickim zrealizovali několik společných projektů.
Letos se uskuteční setkání a oslava zmíněného 15letého
výročí společné spolupráce. Pevně věříme, že se podaří uskutečnit
také mnoho dalších přeshraničních setkání sportovců, hasičů a
jiných spolků.
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CO SE NÁM PODAŘILO A NA ČEM PRACUJEME
Alej dobra v Hrádku uctila další 3 osobnosti
Každoročně kolem 17. listopadu zasadíme stromek některé žijící osobnosti, která se zasloužila o rozvoj
regionu a zanechala v něm trvalou stopu nebo nezištně udělala něco dobrého pro jiné lidi. Nebylo tomu
jinak ani v r. 2018. Samotné kouzlo sázení jabloní starých krajových odrůd spočívá v tom, že ji zasadí
oceněný společně se starostou té obce, ve které žije, nebo který jej nominoval. Nejstarší jablůňky rostou
v aleji již 4 roky, některé z nich již plodily. Turista může v jejich stínu odpočívat a prohlížet si nádherné
horské panoráma Jablunkovského průsmyku s výhledy od Dětmarovic až k Malé Fatře.
Listopadovou neděli 2018 se sadilo těmto třem osobnostem:
místostarostovi Jablunkova Stanislavu Jakusovi, který úspěšně působil v komunální politice již 28 let,
dlouholetému starostovi Mostů u Jablunkova Augustinu Martynkovi, který se rozhodující měrou zasloužil za
záchranu vyhořelé chaty Skalka, a Václavu Laštůvkovi z Třince, který byl lídrem rozvoje Euroregionu
Těšínského Slezska a iniciátorem dlouholeté česko-polské přeshraniční spolupráce.
Augustinu Martynkovi byla vysazena odrůda Zvonkové
Stanislavu Jakusovi byla vysazena odrůda Gascoyneho šarlatové
Václavu Laštůvkovi byla vysazena odrůda Watervlietské mramorované
Hrádecká alej má široké povědomí u turistů. Přispívají k tomu i cedulky na stromech s textem popisujícím
danou odrůdu, a komu a kdy byl stromek vysazen.
Alej dobra byla přihlášena do soutěže Alej roku 2018 a v konkurenci 90 alejí z celé České republiky obsadila
krásné 6. místo.
https://alejroku.cz/2018/alej-dobra

Foto: Tomáš Machálek a Robert Borski

Stanislav Jakus

Augustin Martynek

Václav Laštůvka
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Školení pro nové zastupitele obcí

Školení pro nové
zastupitele obcí

Školení pro nové zastupitele obcí

Zdroj: vlastní

Centrum společných
služeb (dále jen CSS) Sdružení
obcí Jablunkovska (dále jen
SOJ) uspořádalo dne 20.
listopadu
2018
ve
zrekonstruovaném kinosále
jablunkovské radnice již
čtvrté školení pro zástupce
členských obcí SOJ, tentokrát
pro nové obecní zastupitele.
Lektorem školení byl opět
JUDr. Miroslav Kubánek,
který
zastupitele
nově
zvolené v posledních komunálních volbách seznámil
s relevantními
pasážemi
zákona o obcích s důrazem
na jednání a usnášení orgánů
obce. Školení se zúčastnilo
celkem 51 zastupitelů nejen
z Jablunkovska.
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Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
Základní informace a termíny
Blíží se nám vyhlášení již 3.
Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském
výzvy Moravskoszlezského kraje na
MSK
kraji – 3. výzva
dotace pro výměnu starých,
Otevřená a uzavřená výzva (pro zásobník
nevyhovujících
kotlů
2. výzvy)
v domácnostech.
Vyhlášení
Duben 2019 (10. 4. 2019)
Přinášíme Vám přehled
Příjem
žádostí
Květen 2019 (od 13. 5. 2019)
podmínek výzvy. Stejně jako
Termín realizace
v předchozích výzvách je i teď
Bude upřesněno
výměn
Centrum
společných
služeb
Ukončení příjmu Do 30. 9. 2020 nebo 10 000 ks (vytvoření
připraveno pomoci Vám s vyřízením
žádostí
zásobníku)
a podáním žádosti o dotaci.
Alokace
500 000 000 Kč + možnost navýšení
Obracet se můžete na
Způsob
Ex-post platba (po zaslání vyúčtování
Kateřinu Huczalovou na telefonním
financování
dotace)
čísle 727 887 092, e-mailové adrese
Způsob podání Elektronicky s následným doložením
huczalova@jablunkovsko.cz nebo
žádosti
listinné podoby a příloh
osobně v kanceláři CSS (Návsí 1089
- areál bývalé pily, za tratí) vždy Časová způsobilost výdajů od 15. 7. 2015
v pondělky a středy od 8.00 do
15.00. Po předchozí telefonické Žadatelé: fyzické osoby nepodnikající vlastnící rodinný dům na území
domluvě je možno přijít i v jiný den. Moravskoslezského kraje

Povinné přílohy, předmět podpory a nový
zdroj
Upozornění!
Předmětem podpory budou
pouze zdroje tepla zapsané
v Seznamu výrobků a
technologií vedeném
SFŽP pro 3. výzvu
kotlíkových dotací
(https://svt.sfzp.cz/).

Aktuální informace můžete
také sledovat na našich
webových
stránkách
www.jablunkovsko.cz nebo
na facebookovém profilu
Mikroregion Jablunkovsko.

Povinné přílohy k žádosti:

Doklad o vedení bankovního účtu
Doklad o kontrole technického stavu
Fotodokumentace stávajícího kotle
Písemné souhlasy (spoluvlastnictví
nemovitosti)

Předmět podpory:

Výměna kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním, které nesplňují třídu 3, 4 nebo 5
dle ČSN EN 303-5

Nový zdroj:

Kotel na biomasu – automatický, s ručním
přikládáním
Plynový kondenzační kotel
Tepelné čerpadlo
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Způsobilé výdaje
•
•
•
•

Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (vč. nákladů na úpravu spalinových
cest) nebo tepelného čerpadla,
Stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou
stávající otopné soustavy, vč. dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného
bojleru,
Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a
k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do uvedení nového zdroje
tepla do trvalého provozu,
Náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

Výše podpory
+ navýšení
Míra
Max.
Typ nového zdroje
v prioritní
podpory dotace za
tepla
oblasti
(%)
kotel (Kč)
(Kč)
Tepelná čerpadla
80
120 000
Kotle na biomasu –
samočinná dodávka 80
120 000
paliva
7 500
Kotle na biomasu –
80
100 000
ruční dodávka paliva
Plynové
75
95 000
kondenzační kotle

+
Max.
příspěvek dotace
MSK (Kč) (Kč)

+ příspěvek obcí

135 000
135 000
7 500
115 000

Konkrétní
seznam
spolufinancujících
obcí pro 3. kolo
zatím není znám

110 000
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Hlásí se Senior Point Jablunkov!
Již čtvrtý měsíc je v Jablunkově otevřeno kontaktní místo pro seniory tzv. Senior Point. Jsme na začátku, a tak
zkušenosti teprve získáváme. Smyslem tohoto projektu je především podpora důstojného života seniorů a
jejich aktivní zapojení se do běžného společenského života.
Co všechno Senior Point nabízí?
Jsou to především informace z různých oblastí života seniorů.
Získáte zde např.:
• kontakty na seniorská sdružení a spolky,
• nabídku volnočasových aktivit v regionu
• a v neposlední řadě také možnost registrace do slevové sítě tzv. Senior Pas.
V klidném a přátelském prostředí je také možno využít bezplatný přístup k počítači s internetem.
Pro ty z Vás, kteří by potřebovali odbornou radu např. z oblasti práva, lze na objednání zprostředkovat
bezplatné specifické konzultace. Všechny nabízené služby jsou zdarma.
A kde nás najdete?
Senior Point Jablunkov sídlí v prostorách Jablunkovského centra kultury a informací (JACKi), Mariánské
náměstí 1, Jablunkov (v budově bývalé Základní umělecké školy za kostelem) a je k dispozici všem
spoluobčanům z jablunkovska každou středu od 07.30 do 16.00 hod.
Pracovnice Senior Pointu lze taktéž kontaktovat telefonicky na čísle: 770 179 684, případně na e-mailové
adrese: jablunkov@seniorpoitny.cz
Přijďte nás navštívit a popovídat si. Těšíme se na Vás!
Za Senior Point
Chybidziurová Zdeňka, Dřenzlová Bohumila
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Projekt „Obálka života do lednice“
Tento projekt pro občany Jablunkovska běží již čtvrtým rokem. Jeho cílem je zvýšit kvalitu života
občanů (zejména seniorů, osamělých osob, zdravotně postižených osob, ale i ostatních zájemců) v
oblasti zajištění potřebných informací o zdravotním stavu osoby, které je přivolána rychlá záchranná
pomoc.
Obálka života do lednice řeší dostupnost základních informací o
zdravotním stavu občana, jeho případných alergiích, diagnózách, o
tom, jaké bere léky, jakou má zdravotní pojišťovnu apod. Na
jednoduchém formuláři „Informační karta“ jsou uvedeny i kontakty
na nejbližší osoby nebo osoby pečující, které je v případě nutnosti
potřeba informovat o zdravotním stavu nebo o hospitalizaci daného
občana. Informační karta je umístěna v lednici občana na viditelném
místě. Lednice je pak rovněž označena nálepkou informující o tomto
dokumentu.
Obálky života využijí především občané, kteří v případě příjezdu zdravotnické záchranné služby
nejsou schopni poskytnout informace o své osobě a svém zdravotním stavu. Ze zkušeností záchranné
zdravotnické služby mimo jiné vyplývá, že tuto službu si chválí i personál na příjmovém oddělení –
má tak dostatek informací, než následně do nemocnice dojede rodina nemocného.
Inspirací pro realizaci projektu byly "Koperty Życia", které jsou v našem partnerském městě Gogolin
úspěšně využívány členy záchranného systému a lékaři již delší dobu.
Zájemci si mohou Obálku života vyzvednout zdarma na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Jablunkově, Dukelská 104, a to vždy v pondělí nebo ve středu v době od 8.00
do 16.30 hod.
Zde mají možnost převzít si obálkou i s příslušnou informační kartou - pracovnice jim rády poradí,
pomohou s vyplněním a sdělí další potřebné informace.
Kontakt:
Městský úřad v Jablunkově, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, kancelář č. 208 nebo 210.
Tel.: 558 340 654, 558 340 618, 558 340 652.

Mgr. Růžena Ježowiczová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
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Město Jablunkov nositelem projektu MAP II
Město Jablunkov podalo žádost o podporu na projekt „Místní akční plán pro ORP Jablunkov II“
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093, který je spolufinancován Evropskou unií, a tuto podporu se mu
podařilo získat. Jedná se o projekt, který podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území
obce s rozšířenou působností (dále „ORP“) Jablunkov (12 obcí, 32 IZO) za účelem zlepšení kvality místního
vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Do projektu se zapojily všechny obce v ORP
Jablunkov.
Co je to MAP?
Jak již z názvu vyplývá, jedná se mimo jiné o plán rozvoje vzdělávání v našem regionu s cílem zlepšit kvalitu
ve vzdělávání v mateřských školách a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání, plánování
partnerských aktivit pro následné společné řešení místních specifických problémů a potřeb.
Místní akční plán rozvoje (dále jen „MAP“) je produktem spolupráce partnerů v území v oblasti vzdělávání a
je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.
Hlavním přínosem realizace projektu je budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi všemi
subjekty, které ovlivňují vzdělávání. Spolupracující subjekty tak napomáhají zkvalitňování vzdělávání
v místních mateřských a základních školách, ale také u neformálních vzdělavatelů.
Během projektu budou organizovány různé akce, především pro děti a žáky našich škol, ale i pro ostatní
aktéry vzdělávání v našem ORP (pedagogové, rodiče, neformální vzdělavatelé aj.).
Celkové zdroje projektu:
10 944 998,40 Kč
Výše podpory z EU:
9 303 248,61 Kč
Výše podpory národní veřejné zdroje:
1 094 499,85 Kč
Vlastní zdroje:
547 249,94 Kč
Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2018 a ukončena bude 31. 8. 2022. Na konci listopadu 2018 proběhlo
první jednání Řídícího výboru. Od měsíce ledna 2019 již začalo pracovat 7 pracovních skupin (dále jen PS):
PS Financování, PS Rovné příležitosti, PS Podnikavost a kariérové poradenství, PS Polytechnika a
digitalizace, PS Občanské kompetence, PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a PS pro rozvoj matematické
gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.
Mimo jiné již proběhly i schůzky s prvními partnery projektu MAP, jako je zážitkové centrum URSUS v Dolní
Lomné a Interaktivní učebna biologie v Třinci. V současné době již probíhají první aktivity, určené pro žáky
škol ORP Jablunkov v Interaktivní učebně biologie v Třinci. Během letošního roku budou dětem, žákům i
pedagogům nabídnuty další aktivity, které je možné hradit z rozpočtu projektu. V rámci projektu Město
Jablunkov vyhlásil odbor školství a kultury soutěž na téma MASKOT projektu, které se mohou zúčastnit
všechny děti MŠ a žáci ZŠ ve správním obvodu Jablunkov (Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná,
Hrádek, Hrčava, Jablunkov, Milíkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Písečná, Písek). Soutěž probíhala do konce
února
2019.
Více
informací
o
soutěži
najdete
na
facebookových
stránkách
https://www.facebook.com/map.jablunkov. Během dalšího měsíce bude v provozu i oficiální webová
stránka www.map.jablunkov.cz.
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“ (Seneca)
Realizační tým projektu MAP II
jana.stachurova@jablunkov.cz , lucie.trombikova@jablunkov.cz
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CO PŘIPRAVUJEME
INVESTICE V JABLUNKOVĚ
Nástavba části objektu 2. NP DDM s přístavbou zadního schodiště s výtahem do 2. NP

Nástavba budovy Domu dětí a mládeže v Jablunkově je realizována za podpory IROP ve výší 9,886
mil. Kč, přičemž celkové náklady jsou vyčísleny na 13,6 mil. Kč. Cílem je rozšíření prostor pro
efektivnější organizaci kroužků a činnosti Domu dětí a mládeže v Jablunkově. V neposlední řadě
zde bude vybudován výtah, takže veškeré prostory budou bezbariérově zpřístupněny. Kroužků se
zúčastňují děti a mládež také z obcí spadajících do správního obvodu města Jablunkova.
Nástavba bude realizována a uvedena do provozu nejpozději v květnu 2019.

Integrované výjezdové centrum
V roce 2018 byla zahájena výstavba Integrovaného výjezdového centra. Nová budova bude
postavená ve stávajícím místě, kde byla budova hasičské zbrojnice. Po uvedení do provozu, tj. do
konce roku 2019, zde budou mít zázemí dobrovolní hasiči Jablunkova zařazení do JPO II, Městská
policie Jablunkov a výjezdové centrum Záchranné lékařské služby. Koncentrace těchto složek na
jednom místě přinese operativnější součinnost a vzniknou zde důstojné prostory pro službu těchto
složek.
Náklady výstavby činí 42,75 mil. Kč, přičemž dotace od Moravskoslezského kraje činí 20,25 mil. Kč,
Ministerstvo vnitra ČR přispělo částkou 4,5 mil. Kč a město se podílí částkou 18 mil. Kč.
Samozřejmostí je, že záchranné složky budou zasahovat i v obcích, které spadají do správního
obvodu města Jablunkova.

Dopravní terminál
Město Jablunkov zadalo zpracování projektové dokumentace na výstavbu Dopravního terminálu.
Na místě stávajícího autobusového stanoviště by měl vzniknout moderní dopravní uzel, který bude
sloužit nejen Jablunkovanům, ale i občanům okolních obcí. Celá koncepce vychází z výstavby
zastřešených nástupních míst, která budou uspořádána do kruhu, kde v centru bude možno vyřídit
veškeré doklady pro slevy jízdného v autobusové dopravě, bude zde čekárna se sociálním
zařízením. V jedné části bude vybudováno parkoviště s kapacitou 35 míst, které bude možno využít
i pro dopravu dětí do základní školy.
Celkové náklady jsou odhadovány na cca 50 mil. Kč s tím, že město Jablunkov zažádalo o dotaci na
ITI (IROP) Ostravská aglomerace. V současné době o přidělení dotace ještě není rozhodnuto.
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Nemovité kulturní památky v ORP Jablunkov
Na území ORP Jablunkov se nachází 23 nemovitých kulturních památek, které jsou zapsané
Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. 14 z nich se nachází na území města
Jablunkov. V obci Bukovec najdeme 4 kulturní památky. Obdobně tomu je v obci Návsí. Poslední z 23
kulturních památek se nachází v obci Mosty u Jablunkova.
Pasport těchto staveb měl za úkol zmapovat významné stavby na našem území a zároveň vytvořit
evidenci základních údajů o těchto stavbách. Všechny tyto informace jsou pro občany také
zveřejněny na webových stránkách www.jablunkov.cz v sekci Mapy, kde v modulu Pasport památek
a je možné zobrazit umístění těchto staveb na podkladě katastrální mapy a také základní informace o
těch stavbách včetně fotodokumentace.

Bukovec
1. Venkovský dům č. p. 35
Popis: Roubený venkovský dům
karpatského typu lokální formy slezskotěšínské. Stavba z 1. poloviny 19. století.
Katastrální území: Bukovec u Jablunkova
Parcela: st. 33
číslo ÚSKP: 28043/8-639
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

2. Venkovská usedlost č. p. 62
Popis: Roubený dům karpatského typu
lokální formy slezsko-těšínské. Dům s
výrazně dekorativně pojednaným štítem
postavený v poslední čtvrtině 19. století je
hlavním objektem usedlosti uspořádané v
tradiční shlukové dispozici.
Katastrální území: Bukovec u Jablunkova
Parcela: st. 103
číslo ÚSKP: 33028/8-641
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

3. Venkovská usedlost č. p. 78
Popis: Roubený dům karpatského typu
lokální formy slezsko-těšínské. Objekt s
archaickými detaily, zachycený na
císařském otisku stabilního katastru
(mapováno r. 1836). Dům je chráněným
prvkem souboru lidových staveb
uspořádaných v tradiční shlukové dispozici.
Katastrální území: Bukovec u Jablunkova
Parcela: st. 118, st. 120
číslo ÚSKP: 30917/8-633
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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4. Venkovský dům č. p. 79
Popis: Roubený venkovský dům
karpatského typu lokální formy slezskotěšínské postavený pravděpodobně v 1.
polovině 19. století. Objekt s dekorativně
pojednaným štítem je chráněnou součástí
usedlosti tradiční shlukové dispozice.
Katastrální území: Bukovec u Jablunkova
Parcela: st. 122
číslo ÚSKP: 18178/8-634
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

Jablunkov
5. Farní kostel Božího Těla
Popis: Jednolodní architektura z období
prolínání pozdně renesančních a raně
barokních vlivů, vybudovaná na pozdně
gotickém jádru v roce 1620. Úpravy v roce
1932. Výrazná dominanta města.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 178
číslo ÚSKP: 27980/8-2341
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

6. Kaplička na Bělé
Popis: Drobná zděná omítaná sakrální
stavba zlidovělých forem stojící na
severozápadním předměstí Jablunkova.
Objekt pravoúhlého půdorysu završený
sedlovou střechou, pocházející patrně z
konce 19. století.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 1685
číslo ÚSKP: 31982/8-2342
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

7. Měšťanský dům č. p. 14
Popis: Řadový jednopatrový dům s jádrem z
16. století, přestavovaný na přelomu 18. a
19. st. Vstupní šestiosá fasáda členěná
římsami, v interiéru dochovány původní
horizontální konstrukce. Doklad historické
zástavby města Jablunkov.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 197
číslo ÚSKP: 38415/8-2334
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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8. Měšťanský dům č. p. 18
Popis: Patrový zděný omítaný nárožní dům
s vysokou atikou, kryjící hřebenově
orientovanou mansardovou střechu.
Klasicistní dům ze začátku 19. st.,
upravovaný v 19. a na počátku 20. st., se
secesní fasádou z roku 1906 a dobře
dochovanou dispozicí a původními
klenbami.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 351
číslo ÚSKP: 29402/8-2335
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

9. Kamenná křtitelnice
Popis: V regionu ojediněle dochovaná
pravděpodobně středověká křtitelnice.
Přibližně 1 m vysoká pískovcová nádoba ve
tvaru kalicha.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 362
číslo ÚSKP: 30066/8-2327
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

10. Kašna se sochou Panny Marie
Immaculaty
Popis: Pískovcový sloup se sochou Panny
Marie Immaculaty z roku 1755, druhotně,
před polovinou 20. století, spojen s
kamennou kašnou. Barokní sochařské dílo,
které tvoří pohledovou dominantu náměstí.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 333/1
číslo ÚSKP: 23989/8-662
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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11. Plicní sanatorium s areálem
Popis: Komplex dvoupatrových budov s
plochou střechou. Funkčně i výtvarně
významné dílo moderní architektury z let
1933 - 1935, obklopené dendrologicky
významným krajinářským parkem
sbírkového charakteru doplněným sochami
od V. Makovského a J. Třísky.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 2069, 2067, 2066, 2030/3, 2075/1,
2078, 2079
číslo ÚSKP: 36258/8-2328
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

12. Vila č. p. 474
Popis: Funkcionalistická vila postavená v
roce 1930 podle projektu architekta Evžena
Fuldy z Českého Těšína.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 346
číslo ÚSKP: 12083/8-3205
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

13. Městský dům č. p. 150 (Knížecí
dům)
Popis: Řadový městský dům s renesančním
jádrem, dochovanou dispozicí a klenbami.
Hodnotná renesanční architektura ze
začátku 16. století, jeden z nejstarších
domů ve městě. Stavební úpravy v 19.
století.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 332
číslo ÚSKP: 28688/8-2340
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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14. Měšťanský dům č. p. 8
Popis: Řadový zděný jednopatrový dům s
dobře zachovanou klasicistní stavební
etapou. Doklad původní zástavby města
Jablunkov.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 194
číslo ÚSKP: 24425/8-2333
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

15. Budova radnice čp. 144
Popis: Úřední budova postavená v letech
1903 -1905 těšínským stavitelem Ludwigem
Kametzem dle projektu vídeňského
architekta Rudolfa Krausze. Kvalitní
eklektická architektura s převažující
inspirací severskou renesancí.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 631
číslo ÚSKP: 100430
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

16. Klášter alžbětinek s kaplí Svaté
Rodiny
Popis: Architektonický komplex skládající se
z trojkřídlé jednopatrové budovy kláštera
postavené v 50. letech 19. století v
intencích pozdního empíru a přiléhající
jednolodní kaple sv. Rodiny z roku 1861 s
odsazeným polygonálním závěrem.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 1
číslo ÚSKP: 33281/8-2339
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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17. Měšťanský dům č. p. 43
Popis: Zděný jednopatrový dům z přelomu
18. a 19. století s dochovanými klenebními
konstrukcemi. Součást historického jádra
města Jablunkov.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 11/1
číslo ÚSKP: 20109/8-2338
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

18. Měšťanský dům č. p. 19
Popis: Řadový zděný jednopatrový dům s
dobře čitelnou původní dispozicí a
stavebními úpravami provedenými v 1.
polovině 19. století. Doklad historické
zástavby města Jablunkov.
Katastrální území: Jablunkov
Parcela: 355/1
číslo ÚSKP: 21728/8-2336
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

Návsí
19. Evangelický kostel
Popis: Evangelický kostel, jehož jádro tvoří
modlitebna, postavená v letech 1817 1820, r. 1849 rozšířená o věž. Jednolodní
klasicistní stavba s půlkruhovým závěrem a
do průčelí vestavěnou věží. Před kostelem
dochovány dvě pískovcové lavice z let 1870
a 1868.
Katastrální území: Návsí
Parcela: 1
číslo ÚSKP: 39358/8-2343
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

20. Venkovský dům č. p. 47
Popis: Zděný klasicistní venkovský dům z let
1793 - 1813 stojící v centru obce poblíž
evangelického kostela. Objekt s čitelnou
původní dispozicí a dochovanými
trámovými záklopovými stropy.
Katastrální území: Návsí
Parcela: 3
číslo ÚSKP: 12084/8-3206
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka
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21. Výšinné opevněné sídliště –
hradiště Zámčisko
Popis: Pozůstatky drobného středověkého
opevnění, související patrně s ochranou
Jablunkovského průsmyku. Doklad rozvoje
kolonizace Pobeskydí.
Katastrální území: Návsí
Parcela: 1441/2
číslo ÚSKP: 27815/8-663
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

22. Venkovská usedlost č. ev. 34
Popis: Areál venkovské usedlosti
nacházející se v extravilánu obce, sestávající
z roubeného domu a hospodářských budov.
Objekty lidového stavitelství z 19. st. byly v
průběhu 2. pol. 20. st. adaptovány pro
potřeby rekreačního bydlení.
Katastrální území: Návsí
Parcela: 4511
číslo ÚSKP: 41819/8-664
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

Mosty u Jablunkova
23. Polní středověké opevnění Šance
Popis: Pozůstatky opevnění budovaného od
60. let 17. st. do pol. 19. st. za účelem
obrany Jablunkovského průsmyku. Vznik,
úloha a význam jablunkovské šance jsou
spjaty s historií Těšínského knížectví,
Slezska a Slovenska.
Katastrální území: Mosty u Jablunkova
Parcela: 4014/2
číslo ÚSKP: 37620/8-686
typ ochrany: Nemovitá kulturní památka

Tiráž

Kontaktní údaje CSS:
Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

Manažerka a specialistka na VZ
Mgr. Alena Klocová
Telefon: 601 169 616
E-mail: css.soj@seznam.cz
Specialistka pro rozvoj regionu a na VZ
Ing. Kateřina Huczalová
Telefon: 727 887 092
E-mail: huczalova@jablunkovsko.cz

Na webových stránkách SOJ naleznete také PŘEHLED VEŘEJNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH OBČANŮM
na území DSO Sdružení obcí Jablunkovska.
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