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Soutěž „O nejlepší jabkovicu, jabkový štrúdl a jabkovú
buchtu“

Dubnová soutěž O nejlepší jablůnecků jabkovicu,
jabkový štrúdl a jabkovů buchtu se stala v naší
obci Jablůnce pěknou tradicí. Občané se
připravují už dávno před samotnou akcí. Muži
vybírají ty nejsladší jabka na kvas, aby dobře
vypálili a byl co nejlepší vzorek do soutěže. Ženy
si střeží své rodinné recepty na štrúdly a jablkové
buchty, zákusky, roládky a všelijaké sladkosti
z jablek, vystřihují z časopisů recepty, pročítají
kuchařky, aby i letos napekly a donesly to
nejlepší. A že jsou Jablůnčanky
zručné a
šikovné, dokazují rok co rok lepší kousky pečiva.
Vždyť v letošním 12. ročníku se jich sešlo do
soutěže 33 vzorků, z toho 12 štrúdlů. Soutěžily
maminky, babičky, dcery, sestry, ale letos napekl
i tým zaměstnanců MŠ.

Nemůžeme se divit, že i hodnotící to měli
pořádně „sladké“ vybrat mezi takovým množstvím
dobrot ten nejlepší štrúdl a nejlepší buchtu. Letos
tuto zodpovědnou úlohu řešilo 82 hodnotících.
Hlasy byly rychle sečteny a výsledek byl
následující:
První místo v kategorii štrúdl bylo přiznáno Lucii
Roubalové s počtem 119 bodů. Druhé místo s
velmi těsným výsledkem 106 bodů získala Karla
Rottová, třetí místo obsadila Milena Páralová,
čtvrté Jana Palová, páté Petra Roubalová.

V kategorii buchta 1. místo získal kolektiv
zaměstnanců mateřské školy Jablůnka 115 bodů,
druhé místo Marta Konvičková 105 bodů, třetí
místo Jiřina Adámková 83 bodů, 4. místo Lidka
Vančurová, 5. místo Vlasta Klímová. V soutěži o
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nejlepší jabkovici zvítězil p. Machala, druhý
skončil p. Michl a třetí byl p. Ondruška. Celkem
bylo do soutěže zapsáno 32. vzorků jabkovice.
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za
přinesené vynikající vzorky i účast v soutěži.
Zvláštní poděkování posíláme paní Zlatě
Zajíčkové, člence ČSŽ, která vytvořila velmi
zdařilé dekorace zdobených jablek. Líbilo se i
taneční vystoupení žáků ZŠ Jablůnka.

svazu žen a pracovníkům obecního úřadu, kteří
přiložili ruku k společnému dílu.
Smyslem této akce bylo pobavit spoluobčany,
ochutnat
soutěžní
vzorky
a
připravené
občerstvení a účastí podpořit aktivní život v obci a
sousedskou soudržnost. To se nám opět letos
podařilo.
Eva Adámková, ČSŽ Jablůnka

Poděkování patří organizátorům soutěže, všem
zúčastněným složkám, hasičům, myslivcům,

Vzpomínka na 70. Výročí osvobození Jablůnky
a konce 2. Světové války
V úterý 5. května 2015 se uskutečnilo u pomníku
obětem 1. a 2. světové války vzpomínkové
shromáždění k 70. výročí osvobození naší obce
a konce druhé světové války.
Po položení kytice k památníku obětem
světových válek a po doznění české státní hymny
děvčata ze základní školy zarecitovala básně.
Poté následoval proslov starosty obce Čeňka
Hajného věnovaný těmto významným výročím.
Jak bylo zdůrazněno, je potřeba si připomínat,
jaké hrůzy a neštěstí přináší válka, jaké byly její
příčiny a důsledky. Druhá světová válka byla
dosud největším válečným konfliktem v dějinách
lidstva, zahynulo v ní 55 až 60 milionů lidí. Neměli
bychom zapomínat na ty, kteří bojovali a umírali

za svobodu a samostatnost našeho národa
pro to, abychom dnes mohli v klidu a míru žít
mezi svými blízkými.
Také někteří občané Jablůnky se aktivně zapojili
do odboje proti německým okupantům. Patří mezi
ně kromě jiných pan Vladimír Tajzler, který v roce
2010 obdržel pamětní medaili prezidenta Ruské
federace udělovanou partyzánům, odbojářům
a veteránům druhé světové války.
Je potěšitelné, že se letošní pietní vzpomínky
u památníků
zúčastnilo
kolem
60 občanů
Jablůnky,
od žáků
školy
po pamětníky
osvobozování Jablůnky.
Luděk Drlík, předseda Sportovně – kulturní
komise
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Pumptrack – „Jezdíme a nezlobíme“
Obecní zastupitelstvo na svém červnovém
zasedání schválilo investiční náklady spojené
s realizací projektu Pumptrack a jmenovalo členy
hodnotící komise pro posouzení nabídek
k výběrovému řízení. Do této veřejné zakázky se
přihlásila pouze jedna firma, která splnila
podmínky zadavatele. Dráhu o rozměrech 6 m x
16,5 m dodala včetně montáže firma Way to
Nature, s.r.o. Cena této veřejné zakázky byla
652 190 Kč včetně DPH, kde dotace je 400 000
Kč a zbylou částku doplatí obec ze svého
rozpočtu.

sešroubovaných v jeden celek. PumpTrack je
uzpůsoben
na jízdu
cyklisty
bez šlapání.
Principem je, jak už název napovídá, pumpování.
Pumpují se nerovnosti, díky nimž jezdec udržuje
rychlost svého kola. Pumptrack je vhodný nejen
pro zkušené bikery, kteří si chtějí zatrénovat
a zlepšit
fyzickou
kondici
intenzivním
pumpováním, ale také pro děti a rodiče. Je
bezpečný a především hravý. Pumptrack vytváří
nový směr využití kol, vytváří nové komunity,
prostředí pro překlenutí generačních rozdílů mezi
rodiči, dospívajícími a malými dětmi.

Co to ten Pumptrack vlastně je? Jde o dráhu
plnou zábavy pro všechny. Jezdí se po dřevěném
voděodolném okruhu složeném ze zatáček a vln,

Zdeněk Mrlina, místostarosta obce Jablůnka

Energetické úspory objektu č. p. 97 – drobné provozovny
Žádost byla podána na začátku roku 2015.
Akceptování žádosti o podporu ze Státního fondu
životního prostředí jsme obdrželi v dubnu 2015. O
zadávací dokumentaci na výběrové řízení
zažádalo celkem 9 firem. Nabídku na provedení
prací podalo 6 firem (abecedně):1. VASTO s.r.o.,
Jaroslav Pajdla, LARS M+K s.r.o., LOMANETA
s.r.o., TM STAV s.r.o, VAST TERCIA s.r.o.

Nejvýhodnější nabídku podala a výběrovou
komisi byla schválená firma VAST TERCIA s.r.o.
s nabídkou 3 349 362 Kč. Tato firma byla
následně požádána k poskytnutí součinnosti při
podpisu smlouvy o dílo. Dne 12. 8. 2015 bylo
firmě předáno staveniště. Pro schválení dotace z
Operačního programu Životní prostředí měl
výhrady pouze zastupitel p. Drlík, který se i zdržel
hlasování.
Zastupitelstvo obce Jablůnka

Krátce z obce …

Zastupitelstvo schválilo opravu cest do Zbrojovky, Lýkový potok, Juřínek a Závratě.
Obec připravuje převod budovy sokolovny do majetku obce.
Zastupitelstvo schválilo nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.
Zastupitelstvo schválilo žádost MŠ Jablůnka o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Jablůnka pro
školní rok 2015-2016.
 Obec od 1. září 2015 přijala asistenta prevence kriminality pana Milana Ščuku. Pan Ščuka se bude
podílet na dohledu nad veřejným pořádkem a na mediaci problémů v jejich počátku. V případě
potřeby je telefon na pana Ščuku 732 308 169.
 Z důvodu odchodu p. Jarmily Novotné do důchodu proběhlo výběrové řízení na pozici odborný
referent na OÚ Jablůnka, do kterého se přihlásilo devět uchazeček. Ve výběrovém řízení byla
vybrána p. Silvie Procházková, která od 1. září 2015 nastoupila na OÚ Jablůnka do pracovního
poměru.
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Vážení spoluobčané,
sdružení Jablůnka ŽIJE! (JŽ) vydalo svůj
zpravodaj. Obsah je nekorektní a místo, aby
občany pravdivě informoval, tak je dezinformuje.
Pokud tvrdí, že touto cestou přináší nezaujaté
informace spoluobčanům, je to dezinformace. JŽ
nemůže být nezaujatá. To vyplývá z chování
jejich členů. K některým článkům p. Tomeška a
spol je nutno se pravdivě vyjádřit.
Není pravdou, že Jednací řád (JŘ) není
schválený. Nebyl schválený JŘ p. Tomeška, který
měl chyby a nepřesnosti a jehož obsah
nerespektoval ustanovení §96 Zákona č.
128/2000 Sb. Všechny zákony a vyhlášky musí
být předloženy na schválení Ministerstvu vnitra
CR, které zákony tvoří a vzory přeposílá obcím.
Tak tomu bylo i s JŘ. Takže JŘ odpovídá
požadavkům MV ČR.
Že na obecních internetových stránkách nejsou
uveřejněna starší usnesení ZO? Na webových
stránkách jsou přehledně zveřejněna všechna
usnesení z minulého období 2010-2014.
Není dodržována transparentnost při veřejných
zakázkách? Kdyby tomu tak bylo, tak obec
Jablůnka by neměla takovou úspěšnost
v získávání dotací. Zadávání zakázek není stejné.
Záleží, zda jde o zakázku podlimitní, nadlimitní,
zakázku malého nebo velkého rozsahu. Toto řeší
zákon o veřejných zakázkách. Při otevírání
obálek mohou být přítomny všechny firmy, které
do zadávacího řízení poskytly cenovou nabídku.
Pan Tomešek se při hlasování o dotaci vždy
zdržuje. Kdyby se takto chovala většina
zastupitelů, tak žádná dotace do naší obce
nedorazí. Naštěstí tak tomu není a v novém

dotačním období 2015-2020 se budeme snažit co
nejvíce dotací vyřídit. Už na některých pracujeme.
Občané budou včas informováni.
Co se týče vyhlášky o konzumaci alkoholu,
nejsme přesvědčeni o tom, že by se vyhláškou
vyřešila i nám nemilá situace a díky ní by dotyční
přestali
alkohol konzumovat.
Schválením
vyhlášky by se konzumace alkoholu na
veřejnosti přesunula z jedné lokality do druhé
lokality, což by vadilo jiným občanům. Plošně
konzumace alkoholu na území obce nelze
zakázat. Zástupci JŽ stále nechtějí pochopit
finanční zátěž pro obec, pokud by byla vyhláška
schválená. Těch několika občanů, kterých by se
vyhláška týkala, je na sociální podpoře.
Ze sociální podpory nemůže oddělení přestupků
odejmout žádnou finanční částku. Takže v praxi
by to vypadalo tak, že PČR přestupek občana
z nedodržování vyhlášky předá na přestupkovou
komisi, která mu uloží pokutu a pokud ji nezaplatí,
předá její vymáhání příslušnému úřadu. Pokud je
občan na sociálních dávkách, není z čeho sankci
vymáhat. OÚ Jablůnka za projednání přestupku
zaplatí 900 Kč. V roce 2014 zaplatila obec 90 000
Kč, které by určitě mohly být využity na
smysluplnější projekty. JŽ se neustále opírá o
výsledky nedávného průzkumu, kterého se
zúčastnilo pouze 194 občanů. Jen 9 občanů
uvedlo, že konzumace alkoholu jim vadí. Od 1. 9.
2015 bude v naší obci pracovat asistent prevence
kriminality, který bude tyto problémy napomáhat
řešit. Naučme se řešit problémy i jinou cestou,
než vydáváním nic neřešících vyhlášek.
starosta a místostarosta obce Jablůnka

O putovní pohár starosty obce Jablůnka
Dne 4. 7. 2015 se již tradičně uskutečnila soutěž
v požárním sportu „O putovní pohár starosty obce
Jablůnka" pořádaná místními dobrovolnými hasiči.
Celá soutěž byla pořádána pod záštitou starosty obce
Jablůnka Čeňka Hajného. Soutěžilo se v disciplíně
požární útok na „2B“. Počasí nám tentokrát přálo,
soutěže se zúčastnilo 18 družstev. V kategorii muži
nad 35 let soutěžilo pouze družstvo z Jablůnky, které
si s časem 55:76 zasloužilo první místo v této
kategorii. Mezi ženami se na třetím místě umístily ženy
z Hutiska-Solance, stříbrnou pozici získaly ženy
z Vlachovic a vítězkami této kategorie se staly opět

jako minulý rok ženy z Tylovic se svým časem 18:82.
V kategorii mužů do 35 let se na třetím místě umístilo
družstvo hasičů z Tylovic, jako druhé skončilo družstvo
z Podhradní Lhoty a vítězi této kategorie se stali muži
z Karolinky-sklárny. Toto družstvo si také se svým
časem 15:64 vybojovalo celkové vítězství a tak si
odvezlo sebou domů putovní pohár starosty obce
Jablůnka. Doufáme, že se příští rok opět sejdeme
v takto hojném počtu, a že se všem zúčastněným naše
soutěž bude opět líbit.
Mrlina Radek ml., SDH Jablůnka
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Poděkování za přípravu oslav
Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se
jakoukoliv měrou zasloužili o přípravu a zajištění
samotných oslav výročí 510 let obce Jablůnka a
120 let SDH Jablůnka.
V první řadě musím poděkovat místním
dobrovolným hasičům za bezproblémové přípravy
a průběh celých oslav. Poděkování patří také
myslivcům, včelařům, sponzorům, hostům, dětem
z Mateřské a Základní školy Jablůnka za taneční
vystoupení, za hudební vystoupení p. Segrada a
dechové hudby Veselá pětka z Lužné.

V neposlední řadě patří také díky MŠ a ZŠ
Jablůnka za přípravu výstavy výtvarných prací
v zasedací místnosti Obecního úřadu Jablůnka,
kterou navštívilo více jak 300 návštěvníků.
Uznání samozřejmě zaslouží také všechny
pozvané sbory dobrovolných hasičů za ukázku
nové i starší techniky, které ukázaly vývoj a tradici
dobrovolných hasičů.
Díky Vám všem jsme si mohli užít příjemné
odpoledne plné zábavy, výborného jídla a pití.
Čeněk Hajný, starosta obce Jablůnka

Jaké příspěvky institucím a organizacím schválilo
nové zastupitelstvo v rozmezí duben až červen
2015?
 poskytnutí finančního - sponzorského daru ZUŠ Vsetín ve výši 5000,-Kč.
 žádost Mysliveckého sdružení Lázek o finanční příspěvek ve výši 7000,-Kč.
 finanční příspěvek k zajištění péče ve výši 3000,-Kč pro Domova Jitka o.p.s.,
Jesenická 1362, Vsetín.
 finanční příspěvek ve výši 1700,-Kč pro Charitu Vsetín, Horní náměstí 135, Vsetín.
 finanční příspěvek ve výši 1000,-Kč Svazu postižených civilizačními chorobami
Vsetín, na věcný dar pro členy okresního výboru.
 finanční příspěvek na Stezku odvahy ve výši 10 000,-Kč.
 finanční příspěvek Spartaku Jablůnka ve výši 50 000,-Kč.

Vyhodnocení dotazníků pro
přípravu plánu rozvoje Jablůnky
Dotazníko
Jablůneckého zpravodaje, který dostali všichni
vé šetření
občané do svých schránek a mohli ho anonymně
je jedním
odevzdat
do sběrných
krabic
umístěných
ze
v místních prodejnách, nebo se dal také vyplnit
způsobů,
na internetových stránkách obce Jablůnka.
jak
lze
Pokud tvrdí p. Kochwasser na stránkách Fórum
zjistit
Jablůnka cituji: „Ani se tomu nedivím, když
názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,
propagace této ankety byla mizivá a větší
které bylo realizováno v rámci přípravy plánu
propagaci má pomalu každý prodej zeleniny a
rozvoje obce, bylo ověřit skutečné potřeby
ovoce v obci, či nově otvírané restaurace“. Příště
občanů, zhodnotit stávající situaci v naší obci.
ať zařídí a postará se o lepší propagaci p.
Respondenti měli možnost vyjádřit svůj názor na
Kochwasser. Uvidíme, zda zájem občanů bude
aktuální stav v jednotlivých oblastech života v
větší.
Jablůnce. Dotazník byl součástí dubnového
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Výstupy z 1. strany dotazníku
Jako nejhůře hodnocené byly oblasti týkající se
společenského vyžití, bezpečnosti ve vsi,
podpora cestovního ruchu a propagace obce.
K nejlépe hodnoceným oblastem patřila mateřská
škola, dopravní obslužnost, základní škola,
zdravotnické služby, způsob svozu a třídění
odpadů. Pozitivní je zjištění, že celkovou
spokojenost se životem v obci Jablůnka hodnotí
90 % respondentů jako spíše dobrou.
Výstupy z 2. strany dotazníků – otevřené
otázky
Jako největší přednost vnímají občané Jablůnky
polohu, dostupnost, dopravní obslužnost a
občanskou vybavenost. Za největší problém velká
část občanů považuje dopravu v obci, přetíženou
silnici I/57, nepřizpůsobivé občany, vzhled obce
okolo
hlavní
silnice,
ubytovny,
špatnou
komunikaci mezi zastupiteli, špatné podmínky pro
kulturní, sportovní a společenské vyžití.

Jablůnce může v budoucnu pomoct v rozvoji
podle respondentů nejvíce: silniční obchvat obce,
lepší využití dotací a evropských fondů, hřiště pro
děti, podpora občanského soužití, lepší práce
zastupitelstva a vedení obce. Největší hrozbu
spatřují
respondenti
v
nepřizpůsobivých
občanech a ubytovnách, ve špatné komunikaci
zastupitelů.
Zajímavé
názory
z
dotazníků:
Chybí akce a místo pro setkávání seniorů, denní
stacionář pro seniory. Je zapotřebí zvýšit
bezpečnost chodců. Stmelit obec a občany –
obec přátelská k občanům, občané důvěřující a
spokojení s vedením obce – to dělá obec
pohodovou a příjemnou obcí! Děkujeme všem
občanům, kteří vyplnili dotazník a projevili tak svůj
zájem o veřejné dění a o zlepšování podmínek
života v naší obci!
Podrobnější
výsledky
dotazníku,
jsou
k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu.

PŘEHLED DOTACÍ K 31. 8. 2015
Obec Jablůnka v roce 2015 získala dotace od
Krajského úřadu Zlínského kraje, od Ministerstva
životního prostředí ČR, Ministerstva kultury ČR a
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
1.) Krajský úřad Zlínského kraje poskytl dotaci
pro jednotku SDH ve výši 120 000,-Kč na
zabezpečení její akceschopnosti. Jednotka SDH,
kategorie JPO II/1, zabezpečuje výjezd ze
zbrojnice v Jablůnce k zásahu nejpozději do 5
minut po vyhlášení poplachu v minimálním počtu
3+1. Výjezdová jednotka SDH má 15 členů a jsou
zařazeni do tří družstev. Družstva drží týdenní,
24-hodinovou pohotovost dle plánu služby.
Dotace KÚZK významně pomáhá zajišťovat její
akceschopnost a připravenost jednotky SDH
k mimořádným událostem.
2.) Ministerstvo kultury ČR poskytlo Základní
knihovně Jablůnka dvě dotace: A) Dotaci na
projekt „ Přechod na nový knihovní systém
v Základní knihovně Jablůnka“ ve výši 72 000,-

Kč. Dotace byla využita na zakoupení počítače a
softwaru. B) Dotaci na projekt „ Zkvalitnění
kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost
v ZKJ „ ve výši 24 000,-Kč, za kterou byl pořízen
notebook, diaprojektor a plátno. Na těchto
dotacích se podílela knihovnice p. Brinčeková s
OÚ Jablůnka.
3.) Z operačního programu Životní prostředí
bude poskytnuta dotace na akci „Energetické
úspory objektu č. p. 97 v Jablůnce“. Cena díla činí
4 052 729,-Kč, z toho dotace činí 2 116 548,-Kč.
V následujících měsících bude zateplena budova
bývalých drobných provozoven s výměnou oken,
dveří a zateplení střechy.
4.) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je
poskytovatelem dotace na projekt výstavby dráhy
Pumptrack ve výši 400 000,-Kč. Celkové výdaje
na dráhu budou činit 652 190,-Kč. Více informací
o Pumptracku najdete na straně tři tohoto výtisku.
Ing. Eva Matoušková, ekonomický úsek
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Myslivecký výlet
Myslivecké sdružení uspořádalo v sobotu 18.
července 2015 „Myslivecký výlet“ na místním
výletišti za hasičskou zbrojnicí, který byl spojen
s atrakcemi pro děti jako je jumping, skákací
hrad, jízda na koních a ukázka hasičské techniky.
K jídlu se podávaly zvěřinové speciality a k tanci
a poslechu hrála kapela SKART. Samozřejmě, že
nechyběla ani bohatá tombola. Pro velmi teplé

počasí byla účast dětí menší, ale rodiče a další
občané tuto akci navštívili v hojném počtu.
Tímto bychom chtěli poděkovat občanům za
účast na akci a sponzorům za podporu akce.
Tomáš Karolík,
sdružení

předseda

mysliveckého

Bioodpad
Biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) je
jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního
nebo aerobního rozkladu – za přístupu vzduchu.
Naprostou většinu tvoří bioodpad rostlinného
původu ze zahrad a parků. Cílem je uvedení
organických zbytků do koloběhu látek v přírodě.
Humus a jeho kyseliny jsou důležité pro vytváření
optimální struktury a kyselosti půdy a zajišťují
v půdě dostatečnou kapacitu živin a vody.
Kompost usnadňuje zpracování půdy, zvyšuje
vodní jímavost, zkypřuje těžké půdy, regeneruje
půdu, podporuje život v půdě, omezuje kyselost
půd a stabilizuje hodnotu pH, redukuje spotřebu
vody, zabraňuje vysychání, dlouhodobě zásobuje
rostliny
důležitými
živinami.
Půdní
mikroorganismy využívají humus jako trvalý zdroj
živin. Kompost vytváří mimořádně stabilní, vysoce
hodnotnou organickou strukturu půdy. Dalším
důležitým důvodem proč třídit bioodpad, je
snížení hmotnostního podílu odpadů ukládaných
na skládky. Mezi bioodpad patří např. posekaná
tráva, ovoce a zelenina, větve z ořezu keřů a
stromů, zemina z květin bez květináčů, plevel,
pokojové rostliny, listí, piliny, kůra, sedliny čaje a
kávy, čajové sáčky, zbytky pečiva, podestýlka
domácích býložravých zvířat, vařené brambory a
těstoviny, knedlíky, odpady z ovoce a zeleniny
(slupky, okrajky), obaly od vajec, ruličky od
toaletního papíru, atd. Mezi bioodpad nepatří
např. pleny, hnijící ovoce a zelenina, pytlíky
z vysavače, zbytky cigaret, uhelný popel, odřezky
masa, kosti, kůže, jedlé oleje, zbytky omáček,
pomazánek, majonézových salátů, uhynulá

zvířata,
exkrementy
znečištěné piliny, atd.

masožravých

zvířat,

Provozní řád pro skladování bioodpadu v obci
Místo: vymezený prostor v areálu bývalé vodárny
u Bečvy
Provozní doba pro veřejnost: pondělí a čtvrtek
14.00 – 17.00 hodin
Pro občany, kteří nemůžou bioodpad v této
době dovést, bude probíhat svoz tohoto
odpadu pracovníky obce, vždy následující den
po vývozu směsného komunálního odpadu.
Prosíme občany, aby v tomto případě materiál
určený k vývozu nechali před domem nebo
plotem u svých popelnic.
Odpov. osoba: Zdeněk Mrlina tel. 733 184 155
V současné době jsme podali žádost na dotaci
z operačního programu Životní prostředí v oblasti
nakládání s odpady. Mezi hlavní cíle a
podporované aktivity patří zejména výstavba a
modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu
odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci
odpadů a bioodpadů, sběrné dvory, nadzemní
kontejnery, apod.). Ze získaných prostředků
můžeme pořídit kontejnery na bioodpad
(rozmístění na určených místech po obci),
štěpkovač pro zpracování bioodpadu, nádoby pro
separaci
odpadu
(popelnice,
kontejnery),
doplnění technického vybavení sběrných dvorů a
sběrných míst nebo stavební úpravy a
technologie související s tříděním a zpracováním
odpadu. V případě získání dotace bude
vybudováno nové sběrné místo pro biologicky
rozložitelný
odpad.
Zdeněk Mrlina, místostarosta obce Jablůnka
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Svoz odpadu v obci Jablůnka - II. pololetí 2015

směsný papír a nápojový karton = modrý a oranžový pytel
tříděné plasty = žlutý pytel
tříděné sklo = zelený pytel

Na co se ještě můžeme těšit?
Září
12.9. - Burčák cup - Tenisový klub Jablůnka

? - Partyzánský samopal - volejbal TJ, ZŠ Jablůnka

Říjen
2.10. - Stezka odvahy - TJ Spartak Jablůnka

? - Přednáška - Farní sbor ČCE v Jablůnce

Listopad
? - Beseda s cestovatelem - ČSŽ
? - Uspávání broučků - Rodinné centrum Jabloňka
? - Vánoční jarmark - společná akce pod záštitou Obce Jablůnka

Prosinec
? - Mikuláš v MŠ, v obci a pro TJ Spartak - volejbalistky TJ
? - Rozsvěcování vánočního stromu u OÚ
? - Vánoční vystoupení souboru Bača a Ovečky - FS ČCE v Jablůnce
----------------------------------------------------------------------? – přesné termíny budou teprve upřesněny na Sportovně – kulturní komisi

Zpravodaj „INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU“ zpracoval a vytiskl v září 2015 OÚ Jablůnka. Uzávěrka tohoto čísla byla 31. července 2015. Náklad
500 ks výtisků. Možnost inzerce a otištění příspěvků v příštím čísle Jablůneckého zpravodaje, který vyjde v prosinci 2015(uzávěrka 15. listopadu
2015). Více informací na OÚ Jablůnka a webových stránkách obce www.jablunka.cz.
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