JABLŮNECKÝ
zpravodaj září 2014
Složení zastupitelstva obce Jablůnka v období 2010-2014
Čeněk Hajný - starosta obce
Petr Kochwasser - místostarosta obce
Josef Výskala - předseda stavební komise
Zdeněk Mrlina - člen stavební komise
Radek Juřinek - člen stavební komise

Pavel Koňařík - předseda finančního výboru
Jana Palová - člen finančního výboru
Stanislav Martinek - člen finančního výboru
Pavel Michl - předseda kontrolního výboru:
Pavel Fojtík - člen kontrolního výboru
Libuše Martinková - člen kontrolního výboru

Činnost zastupitelstva za období 2010-2014

Vážení spoluobčané, dovolte mě, abych Vás seznámil, co se zastupitelstvu
obce Jablůnka (dále jen ZO) podařilo udělat, jaké finanční prostředky
putovaly do obecního rozpočtu ve volebním období 2010-2014 mimo
těch, které přicházejí ze státního rozpočtu a jsou přerozděleny na počet
obyvatel všech obcí. Na mnohé, co se v tomto období udělalo, jsme tak
trochu pozapomněli( někteří záměrně). Je dobrým zvykem každého
dobrého hospodáře předložit občanům výsledky své práce. V tomto minizpravodaji se budu snažit shrnout práci OZ Jablůnka, jak se mu dařilo
plnit předvolební program, který měly strany zastoupené v ZO. Musím
upozornit občany, že z finančních prostředků, které dostává obec na
daních ze státního rozpočtu se dají pokrýt jen menší akce v rámci různých
stavebních úprav, údržby a úvěrových operací bank. Jsou však projekty,
které musí obec financovat z vlastních prostředků a projekty, které buduje
obec z dotačních titulů a grantů. Tyto finanční prostředky nepřijdou do
obecního rozpočtu samy, ale přijdou na základě kvalitního investičního
záměru, tj. kvalitní projekt, bezchybné stavební řízení, výběrové řízení

a nekonečné jednání s úředníky na různých ministerstvech a obhajobou
tohoto investičního záměru na Zlínském kraji a posléze v Praze. Na
upřesnění, jak je složité tyto finanční prostředky získat uvedu, že jen
Zlínský kraj má 303 obcí a každá obec by chtěla tyto prostředky získat.
Proto jsem někdy rozčarován, jak někteří občané haní práci ZO, aniž by o
konkrétních výsledcích měli nějaké podklady a přehled. Naštěstí většina
občanů práci ZO sleduje a konkrétními připomínkami a poznatky tuto
práci zkvalitňuje. Vždyť každý z občanů má ze zákona právo přijít za
starostou i na zasedání ZO a věci, které jsou mu nejasné probrat a ujasnit.
Je to vždy jednodušší, než šířit poplašné zprávy, které jsou nepravdivé a
pomlouvačné.
Můžu říct, že pravidla na získání dotace jsou tvrdá a neúprosná. Pokud
se nedodrží, může se stát, že obec musí dotaci vrátit a zaplatit ještě penále.
Zatím všechny tyto problémy stačíme řešit. Navíc finanční spoluúčast na
dotacích se zvyšuje a dnes činí 30% z dotačního titulu, což je 3-krát více,
než v předcházejících letech.

Obecní úřad stará fasáda.

Obecní úřad nová fasáda.

Seznam investičních a neinvestičních akcí
v letech 2010-2014 v obci Jablůnka

V roce 2010 bylo provedeno zateplení obvodového pláště, stropů,
výměna oken a dveří mateřské školy. Stavební práce byly provedené
fa. Vanderlaan s.r.o. Z rozhodnutí SFŽP bylo stanoveno, že touto
úpravou musíme snížit energetické náklady na provoz z 964 GJ na

pouhých 377 GJ. Ze SFŽP jsme na tuto akci dostali 7 300 000,-Kč a
vlastní prostředky činily 1 700 000,- Kč. Každoročně je rozhodnutí
kontrolováno pracovníkem SFŽP. Pokud by limit dodržen nebyl,
museli bychom část dotace vrátit.

V roce 2010 bylo provedeno zateplení obvodového pláště, stropů,
výměna oken a dveří mateřské školy. Stavební práce byly provedené fa.
V témže roce končila výjimka na rekonstrukci sociálního zařízení ve staré
části základní školy, kterou nařídila Krajská hygienická stanice Zlínského
kraje. Pokud by toto nařízení nebylo zřizovatelem akceptováno, hrozilo
by uzavření části ZŠ. Finanční prostředky byly získány z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši 4 000 000,- Kč a vlastní finance činily 1 300 000,Kč. Touto akcí jsme odstranili nedůstojné prostředí na prvním stupni ZŠ
Jablůnka.
V roce 2011 byla provedena prohlídka školní budovy v rámci
roční prověrky BOZP. Bylo zjištěno, že okna budovy jsou ve velmi
špatném stavu. Na zasedání ZO bylo konstatováno, že výměna
oken je nezbytná. V této době byla podána žádost na zateplení
celé budovy , výměnu oken a dveří. Jelikož celkové náklady činily
14 160 856,- Kč z toho vlastní 9 000 000,- Kč, bylo od tohoto kroku
upuštěno, protože bychom nebyli schopni finanční prostředky
z obecního rozpočtu uvolnit a proto na vlastní náklady byla provedena
vyměněna oken v celé budově ZŠ. Hodnota díla činila cca. 3 000 000,Kč. Úspora energie se projevila již v následujícím zimním období.
Další dotace byly z Ministerstva pro místní rozvoj ČR schváleny na

opravu místních komunikací po lokálních povodních. Náklady na opravy
místních komunikací v Lýkovém, na Nivu a Kobylu byly vyčísleny na
1 821 050,- Kč a vlastní prostředky činily 316 000,-Kč. Na vlastní
náklady 513 000,- Kč byl položen živičný povrch na místní komunikaci
Kolonka - Benátky, čímž byla odstraněna prašnost komunikací.
V roce 2011 byla schválena dotace na rekonstrukci lesní cesty
Šviračka ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši
2 934 072,- Kč. Vlastní finanční prostředky činily cca. 1 000 000,- Kč.
V roce 2012 byly z dotačního titulu opraveny místní komunikace
na paseky k Vilémům a Zajíčkům v hodnotě 1 500 000,- Kč a vlastní
náklady z rozpočtu obce činily 400 000,- Kč. Dále byly upraveny
místní komunikace živičným povrchem z vlastních prostředků
v hodnotě 603 000,- Kč.
Zateplení podkrovních bytů v Domě s pečovatelskou službou bylo
nákladem 100 000 Kč provedeno z rozpočtu obce.
Regenerace urbanizované krajiny byla dokončena v roce 2013.
Jednalo se o výsadbu zeleně a úpravu veřejných ploch v obci. Schválená
dotace ze SFŽP byla 1 840 000,- Kč. Vlastní náklady činily 460 000,- Kč.
I tato akce bude kontrolována SFŽP, a tedy pokud nějaká rostlina nebo
dřevina uschne bude ve vhodné době na náklady zhotovitele vyměněna.

MŠ stará fasáda.

MŠ nová fasáda.

MŠ stará fasáda.

MŠ nová fasáda.

ZŠ stará fasáda.

ZŠ nová fasáda.
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V roce 2014 proběhla 3 výběrová řízení
Mateřská škola - hřiště v přírodě celkové náklady činí 1 000 000,- Kč.
Z toho vlastní finanční prostředky představují cca. 100 000,- Kč. Na tuto
akci byla vybrána firma Tewiko systems s.r.o. Liberec. Podle smlouvy
o dílo bude akce ukončena v měsíci září.
Obecní dům (bývalý obecní úřad) č.p. 207 - zateplení obvodového
pláště budovy, stropů, výměna oken, dveří, vrat. Z výběrového
řízení vzešla vítězně firma Rovina, a.s Hulín. Celkové náklady činí
3 000 000,- Kč. Vlastní náklady jsou 606 000,- Kč.
Pošta Jablůnka - zateplení obvodového pláště budovy, stropů,

výměna oken a dveří. Výběrové řízení vyhrála firma Commodum s.r.o.
Valašská Bystřiče. Celkové náklady činí 915 716,- Kč. Vlastní finanční
prostředky činí 181 271,- Kč.

Oprava místních komunikací
Poslední fáze oprav místních komunikací živičným povrchem
jsme započali již na jaře roku 2014. Bylo celkem opraveno 3 600 m2.
Hodnota díla činila 1 416000,- Kč. Do konce měsíce září budou dodělány
zbývající místní komunikace. Na tuto akci nám dala firma Alpine Bau.
s. r. o. rozpočet, který činí 1 470 501,- Kč. K této částce musíme ještě

přičíst zvedání poklopů na šachtách a zvedání uzávěrů na vodovodním
řádu. Touto poslední stavební úpravou bude kapitola Kanalizace
a ČOV v Jablůnce uzavřena. Ještě do konce října bude provedena
výměna dopravního značení, které již nesplňuje požadavky Dopravního
inspektorátu Policie ČR. Již mnohokrát jsem byl občany upozorňován
na rychlou jízdu některých řidičů. Proto žádám všechny motoristy,
aby v obci danou rychlost dodržovali, abychom nemuseli instalovat
zpomalovací retardéry. Je to v zájmu nás všech.

Komunikace před kanalizací.

Komunikace po kanalizaci.

Co obci Jablůnka prospěje
Jeden z největších problémů, který naši obec dusí a hyzdí je
silnice 1/57, která prochází naši obcí. Rodinné domy odmítají
vlastníci opravovat, protože při tak hustém provozu to jsou zbytečně
vynaložené finanční prostředky. V tomto vlastníky nemovitostí plně
chápu. Na pokračování druhé etapy asi všichni čekáme. Poslední
jednání, které proběhlo na OÚ Jablůnka v únoru za účasti Ředitelství
silnic a dálnic ČR, HBH Projekt, ŘSZK, DI Policie ČR Vsetín
a starostů obcí Bystřička, Pržno, Jablůnka bylo konstatováno, že
stavba by měla začít v roce 2016 a ukončena by měla být v roce
2019. Těchto ujištění jsem již zažil mnoho. Na termínu zahájení
stavby je závislá i výstavba nového sportovního areálu v Cigánově.
Přeložení hřiště se zázemím je tzv. vyvolaná investice, která dle
projektu, který máme již připravený, bude činit cca. 24 000 000,-Kč.
ZO si uvědomuje, že v obci schází sportovní zázemí pro matky
s dětmi, proto uvítalo iniciativu mladých rodičů a na vybudování minihřiště v Cigárově se nemalými finančními prostředky podílelo (cca. 51
000,- Kč). Pokud bude takových nápadů více, určitě rádi pomůžeme. V
červnu 2015 bude hotové stavební povolení na sportoviště, takže by měly
začít stavební práce na infrastruktuře. Společně se starostou Pržna již 3
roky jednáme s ŘSD ČR o změně projektu, který by zachoval nynější
silnici přes řeku Bečvu - Jablůnka – Pržno. Ve stávajícím projektu se
počítalo s viaduktem, který by začínal u sběrného dvora v Jablůnce a
končil v Pržně cca. 300 m. Pro obě obce byla tato alternativa nepřijatelná.
Jsem rád, že se nám podařilo tuto změnu prosadit. Pokračování obchvatu
silnice 1/57 je v kompetenci ŘSD ČR. Pokud stát na tuto stavbu neuvolní
finanční prostředky, tak s tím obce nic nenadělají. Pokud někdo mluví o
tom, že urychlí vybudování obchvatu, tak vede jen a jen populistické řeči.
Vzhledu obce u silnice 1/57 nepřidají také občané, kteří se vrávoravým

Všechny dotační tituly byly schváleny Ministerstvem životního
prostředí ČR. Akce budou financovány z prostředků EU, prostředků
SFŽP a vlastních zdrojů obce.
Jsem přesvědčen, že úpravy, které proběhnou, zajistí úsporu elektrické
energie, zlepšení životního prostředí a vzhledu naší obce.

krokem pohybují po chodnících. Tomuto stavu určitě napomáhají špatné
zákony v oblasti příspěvku na bydlení v ubytovnách. V naší obci máme
již 4 takové zařízení. Neustálý hluk, zápach z odpadů a neudržování
prostředí byl jeden z důvodů ukončení stomatologické praxe MUDr.
Ulmana. Podle mého názoru jsou problémy s těmito občany řešitelné,
ale ne na obecní úrovni nýbrž státní. Abychom zubní středisko udrželi,
bylo nutné najít náhradu. Podařilo se. Zubní lékařka MDDr. Pálešová
bude prozatím ordinovat ve stejné budově, než si připraví novou zubní
ordinaci. Tak zní dohoda, jinak naše obec bude bez zubní ordinace.
Zastupitelstvo, které vzešlo z voleb v roce 2010, rozhodlo dokončit
konečné úpravy po kanalizaci. Byly to hlavně místní komunikace, na
které byl položen živičný koberec. Úpravy povrchu byly provedeny
v celkové výši cca. 4000 000,- Kč. S tímto krokem souvisela i úprava
zeleně. Podařilo se nám zajistit finanční prostředky z dotačních titulů
na úpravu obecních budov. Je nutné si uvědomit, co může obec pro své
občany prosadit z obecního rozpočtu a získaných dotací a co je čistě v
kompetenci státu, který hospodaří v hrozivých mínusech, což si obecní
rozpočet nemůže dovolit.

Strategický rozvoj obce
Za posledních 25 let se v naší obci hodně událo a zbudovalo. Mnozí
občané pamatují, někteří pozapomněli a někteří ještě neměli tušení,
jakými změnami obec Jablůnka prochází. Museli jsme začít od základů.
V roce 1992 začala plynofikace, v naší obci. Byla ukončena v roce
1994. Náklady činily 16 000 000,-Kč.
V roce 1996 byl proveden hlavní rozvod telefonních kabelů. Finanční
prostředky zajistil stát.
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V roce 1997 byla zahájena výstavba DPS pro seniory, ukončení v roce
1998. Náklady činily 18 000 000,- Kč.
V roce 1994 byla zastavena dostavba nové budovy ZŠ Na Láni. Naděje
na dostavbu pohasla vyjádřením Ministra školství Doc.Dr. Jana Sokola
C.s.c. v roce 1995, kdy nám bylo sděleno, že žádosti se nevyhovuje. Až v
roce 1997 na pozvání vedení Radnice přijel poslanec RNDr. Petr Nečas,
který si problémy s dostavbou vyslechl a ještě v témže roce byly finanční
prostředky na dostavbu ze státního rozpočtu ve výši 25 000 000,- Kč
uvolněny. Dostavba ZŠ byla zkolaudována v roce 1999.
Po opuštění dolní školy jsme museli řešit problém, co s chátrající
budovou. O pronájem budovy měli zájem podnikatelé. Tuto
možnost ZO zamítlo i kvůli historii budovy, která byla postavena
našimi předky v roce 1929. V roce 2004 jsme rozhodli, že pokud
seženeme finanční prostředky na rekonstrukci, tak v budově bude
OÚ, lékárna, praktický lékař, dětský lékař a v půdním prostoru
3 bytové jednotky. V roce 2005 byl zpracován projekt. Stavba byla
rozdělena na 3 etapy. První dotaci jsme dostali z Ministerstva financí
ČR v roce 2006 a pak následovaly další. V roce 2009 byla budova
zkolaudována a otevřena. Náklady na zachování historické budovy
činily z dotačních prostředků 21 000 000,-Kč. Z obecního rozpočtu
jsme doplatili 2 280 000,- Kč. Sehnat finanční prostředky nebylo vůbec
jednoduché. Veškerá přímá jednání probíhala na Ministerstvu financí v
Praze s ekonomickým náměstkem Ing. Janotou. Možná byla výhoda, že
pocházel z Moravy a našim záměrům byl vstřícný.
V roce 2000 byla zahájena výstavba 20 BJ u nádraží. Dokončena byla
v roce 2003. Hodnota výstavby činila 28 000 000,- Kč.

Obec se podílela částkou 16 800 000,- Kč.
V roce 2005 - 2006 proběhla rekultivace skládky Na Láni.
Prostředí u ZŠ již bylo neúnosné, proto jsme připravili dotační
titul na úpravu tohoto pozemku. Ze státního rozpočtu jsme získali
18 534 960,- Kč a z obecního rozpočtu jsme uvolnili 2 059 440,- Kč.
V roce 2008 - 2010 byla provedena oprava vodovodního řádu,
který byl vybudován v 60. letech. Hodnota díla činila 24 000 000,-Kč.
Akci financoval vlastník tj. Vak Vsetín
V roce 2008 - 2010 probíhala výstavba kanalizace a ČOV. Protože
Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že obce nad 2000 obyvatel
musí kanalizaci do roku 2010 mít, tak již od roku 2005 jsme se na
výstavbu připravovali, abychom tento termín splnili a nemuseli platit za
vypouštění splaškových vod do vodních toků pokuty.
Hodnota výstavby činila cca. 135 000 000,- Kč. Obecní náklady se
vyšplhaly na 21 536 000,- Kč. Samozřejmě takovou finanční částku obec
nebyla schopna zajistit ze svých prostředků, proto byl sjednán úvěr a
půjčka ze SFŽP, které budeme splácet do roku 2020.
Z toho vyplývá, že infrastruktura v naší obci je hotová, včetně
podstatné výstavby a dostavby obecních budov. Těmito investicemi byly
nemovitosti v naší obci zhodnoceny cca.o 20 až 30 %. Nyní můžeme
navazovat a připravovat projekty, které již nebudou tak finančně náročné.
V tomto mini-zpravodaji je i tabulka, která ukazuje, jaké finanční
prostředky byly pro naši obec získány, a co bylo vybudováno.
Čeněk Hajný - starosta

Stavební práce na: hasičské zbrojnici,
poště, mateřské škole a komunikacích
Ve středu 27.8.2014 byly zahájeny stavební práce na obecní budově
č.p. 207 - hasičské zbrojnici. Byla započata stavba lešení okolo celé
budovy. Stavební firma bude potřebovat část prostoru na skladování
stavebního materiálu a umístění kontejnerů. Protože v této budově již
fungují služby pro naše občany, chci upozornit zákazníky, aby svá auta
parkovali tak, aby nedošlo k jejich poškození a dbali o svou bezpečnost.
Na začátku měsíce září budou zahájeny stavební práce na poště. Prostor
na zaparkování bude používán na uskladnění stavebního materiálu, a
proto doporučuji občanům, aby auta parkovali u obecního úřadu, nebo
chodili pěšky. Prosím občany o shovívavost po dobu stavebních úpravu
pošty.

Zároveň bude probíhat úprava přístupu ke kuchyni mateřské školky.
Stávající betony budou nahrazeny zámkovou dlažbou. Stavební práce
budou probíhat při plném provozu mateřské školy, proto bude potřeba
věnovat zvýšenou pozornosti dětem, aby nedošlo k úrazu.
V pondělí 25. 8. 2014 byla započata poslední úprava místních
komunikací živičným povrchem. Práce by měly být ukončeny do
30. 9. 2014, ale bude záležet na počasí. Protože úprava bude probíhat na
vedlejších komunikacích a průjezd obcí po místních komunikacích by
neměl být omezen.

V areálu mateřské školky byla zahájena úprava obou zahrad. Nové
hřiště v přírodě se buduje z operačního programu životního prostředí.

Žádám proto všechny občany, aby v průběhu stavebních prací byli
trpěliví a pokud si budou myslet, že na omezeních lze něco upravit,
budeme návrhy akceptovat.
Čeněk Hajný - starosta

ČOV výstavba.

ČOV po dokončení.
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Přehled akcí prováděných v obci Jablůnka 2000 - 2014
Období

Investice				

Dotace Kč

Vlastní finanční prostředky Kč

2000 - 2002

20. bytových jednotek

7 834 479,00

2 000 000,00

2003 - 2004

20. bytových jednotek

0,00

19 622 815,00

2004 - 2006

Úprava smuteční síně a hřbitova

2004

Rekonstrukce kuchyně ZŠ

2004
2004
2005

Výletiště za Obecním úřadem

2005

Počítačová třída + pomůcky Základní škola

2005 - 2006

Rekultivace skládky TKO

2005 - 2006

Rekonstrukce staré ZŠ - lékárna

2006

Rekonstrukce staré ZŠ - zdravotní středisko

2006

Kanalizace (část) a přeložka vodovodu v Cigánově

2006
2006
2006

Oprava hromosvodů na Základní škole

0,00

80 000,00

2006

Instalace hodin na kostel

0,00

100 000,00

2006

Malotraktor YUKON

2007

Oprava kanalizace Závratě

2007

Cesty - páleniska, Burdík, U dráhy

2007

Informační panely - měření rychlosti

2008

Rekonstrukce ZS na 3byty

1 650 000,00

214 000,00

2008

Rekonstrukce ZŠ - radnice

13 000 000,00

1 504 000,00

2008

Sběrný dvůr

2008 - 2010

Kanalizace a ČOV

2009

Komunikace Na Kříži

2009

Projek. dokum. na multifinkční hřiště		

2007 - 2008

Oprava domu č.p. 210		

2010

Zateplení a výměna oken MŠ Jablůnka

4 694 477,00

3 800 292,00

2010

Sociální zařízení ZŠ Jablůnka

4 000 000,00

1 300 000,00

2011

Výměna oken ZŠ Jablůnka

2011

Cesty - Niva, Kobyla, Lýkový potok

1 821 050,00

316 000,00

2011

Cesta Benátky - Dolní Kolonie

0,00

513 000,00

2012

Cesty - Vilémovi, Háje, Vesník

1 310 088,00

554 207,00

2012

Cesty po kanalizaci

0,00

603 000,00

2012

Zateplení stropu na DPS

0,00

100 000,00

2013

Revitalizace zeleně

1 488 588,00

855 215,00

2013

Varovný a vyrozumívací systém

675 000,00

84 000,00

2013

Lesní technika - traktor

176 421,00

417 679,00

2013

Komunikace Švíračka

1 999 830,00

1 017 219,00

2013

Cesty po kanalizaci

0,00

1 416 000,00

2014

Zateplení budovy pošty

2014

Zateplení objektu 207 ( Hasičák)

2014
2014
2014

Oprava místních komunikací		

0,00			

300 000,00

7 000 000,00

200 000,00

Projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci

0,00

1 700 000,00

Oprava cesty na Páleniska a na Nivu

0,00		

650 000,00

0,00

800 000,00

500 000,00

0,00

18 534 960,00

2 059 440,00

6 750 000,00

480 000,00

5 600 000,00

550 000,00

0,00

560 000,00

Sokolovna - oprava střechy

180 000,00

130 000,00

Bezdrátový rozhlas - 1 etapa

160 000,00

210 000,00

0,00

640 000,00

900 000,00

1 565 468,00

1 400 000,00

600 000,00

220 000,00

25 321,00

0,00

372 958,00

88 284 359,00

21 536 000,00

400 000,00

0

0,00
50 000,00
60 000,00

2 424 375,00

734 445,00

181 271,00

2 378 930,00

606 457,00

Hřiště u MŠ Jablůnka

895 284,00

102 501,00

Oprava CAS 32 T 148

230 000,00

860 000,00

		

172 817 911,00

Celkem			
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1 500 000,00
72 661 218,00

245 479 129,00

PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ, DARŮ NEZISKOVÝM
ORGANIZACÍM A OBČANŮM
(Občanským sdružením, církvím, nadacím a.j…)
Finanční příspěvky a dary za roky 2011 - 2014
Rok 2011		

příspěvky		

dary		

ostatní náklady			

Místní spolky
45 000,00
3 253,00 		
Církve
13 000,00 			
Cizí organizace
16 818,00 			
Sportovní činnost
20 000,00 		
5 330,00
Důchodci-stravné
65 243,00 		
46 900,00
Sbor pro občanské záležitosti		
31 515,00
6 299,00

Celkem				

				

celkem
48 253,00
13 000,00
16 818,00
25 330,00
112 143,00
37 814,00

253 358,00

Rok 2012				

Místní spolky
45 590,00 			
Církve
3 500,00 			
Cizí organizace
13 786,00 			
Sportovní činnost
10 000,00 		
88 183,00
Důchodci-stravné
63 560,00 		
46 900,00
Sbor pro občanské záležitosti		
33 684,00
9 911,00

Celkem				

				

45 590,00
3 500,00
13 786,00
98 183,00
110 460,00
43 595,00

315 114,00

Rok 2013				

Místní spolky
58 081,00
17 503,00 		
Církve
6 000,00 			
Cizí organizace
19 340,00 			
Sportovní činnost
53 830,00
6 768,00
75 399,00
Důchodci-stravné
61 197,00 		
63 411,00
Sbor pro občanské záležitosti		
35 635,00
24 692,00

Celkem				

				

75 584,00
6 000,00
19 340,00
135 997,00
124 608,00
60 327,00

421 856,00

Rok 2014 - k 31. 7. 2014				

Místní spolky
51 750,00 			
Církve
11 000,00 			
Cizí organizace
5 000,00 			
Sportovní činnost
50 000,00
10 000,00
10 405,00
Důchodci-stravné
38 503,00 		
43 605,00
Sbor pro občanské záležitosti		
15 890,00
6 128,00

Celkem				

51 750,00
11 000,00
5 000,00
70 405,00
82 108,00
22 018,00

242 281,00

				
Místní spolky: ZO postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., Český rybářský svaz, o.s., Český svaz žen, o.s., Český svaz včelařů, o.s., SDH
Jablůnka, Myslivecké sdružení „Lázek“.				
Církve: Farní sbor ČCE v Jablůnce				
Cizí organizace: Naděje Otrokovice, Sociální služby Vsetín, Svaz neslyšících a nedoslýchavých Vsetín, OSMAS Střední Vsetínsko, ČMS chovatelů
holubů Vsetín, Hospic Citadela Valašské Meziříčí, Kynologický klub Ratiboř, Záchranná stanice Bartošovice, Babybox Praha..		
		
Sportovní činnost: TJ Spartak Jablůnka, TJ Sokol Jablůnka, Fotbalový klub Jablůnka, Tomáš Paprstka			
Sbor pro občanské záležitosti: dobrovolníci z řad občanů Jablůnky pod vedením paní Jarmily Novotné, zaměstnankyně obce navštěvují občany
starší 70-ti let, pod SPOZ patří vítání občánků, organizace rozloučení dětí s MŠ, výroční svatby.			
Důchodci: OÚ Jablůnka přispívá na stravu důchodcům, kteří se stravují v jídelně MŠ a ZŠ Jablůnka a zajištuje rozvoz obědů těm, kteří si je ze
zdravotních důvodů nemohou odebrat v jídelnách.		
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Akce prováděné dělniky obecního úřadu v
letech 2006 - 2014
Autobusová zastávka na papírně - výstavba + výroba - pracovníci OÚ

Odvoz sutě od občanů - průběžně - technika a pracovníci OÚ

Smetiště - odvodnění terénu - pokládka žlabů - pracovníci OÚ

Odvoz trávy od občanů - průběžně - technika a pracovníci OÚ

Likvidace staré pošty - dodavatelsky + pracovníci OÚ - bourání

Čištění kanálů + překopy - pracovníci OÚ

DPS - satelitní příjem - dotace ČEZ - dodavatelsky + pracovníci OÚ

Opravy cest recyklátem - paseky, garáže VS - dodavatelsky větší opravy,
jinak pracovníci OÚ

Nová radnice - dotace - dodavatelsky + pracovníci OÚ
Byty - bývalé zdravot. středisko - dotace - dodavatelsky + pracovníci OÚ
Bytový dům čp. 210 - 2x sprchové kouty, záchody, výměna oken pracovníci OÚ
Sběrný dvůr - dřevostavba + střecha + dostavba nadstřešení + komín pracovníci OÚ
Kanalizace - výletiště, drobné provozovny, obecní budovy - napojení na
hlavní větev kanalizace - pracovníci OÚ
Garáž u nového OÚ - rekonstrukce stávající budovy - pracovníci OÚ
Střecha zubního střediska - oprava krytiny - pracovníci OÚ
Obrubníky (chodníky, cesty) po kanalizaci oprava - Vršky, Ulman dodavatelsky + pracovníci OÚ - oprava obrubníků a chodníku
Kanál nad p. Machalou a u staré dolní vrátnice - pracovníci OÚ rekonstrukce a oprava
Přístavba sociálního zařízení pro dělníky - nová výstavba - pracovníci
OÚ
Sběrný dvůr - zakladní vybavení, kanalizace, světlo a panely - výstavba
- pracovníci OÚ
Lékárna - dotace - 1. fáze rekonstrukce staré ZŠ - dodavatelsky +
pracovníci OÚ

Odpadkové koše – zhotovení a osazení – pracovníci OÚ
Vybudování příkopy - část Závratě - pracovníci OÚ
Oprava chodníků - dolní kolonie - oprava - pracovníci OÚ
Úprava výletiště - obrubníky - pokládka a rekonstrukce - pracovníci OÚ
Smuteční síň - oprava střechy - průzor, izolace, izolace základů a
betonování - opravy - pracovníci OÚ
Likvidace plotu - kostel - bourání - pracovníci OÚ
MŠ, ZŠ - sečení + svoz trávy - technika + pracovníci OÚ
Dráhový potok - postřik,čištění - údržba koryta pracovníci OÚ ( měly by
provádět Lesy ČR )
Chodníky na hřbitovech v Jablůnce a Pržně - nová výstavba - pracovníci
OÚ
Úklid sněhu + posyp - dodavatelsky + technika a pracovníci OÚ
Frézování sněhu - chodníky (spadlý sníh ze střech), paseky, parkoviště technika a pracovníci OÚ
Oprava zamrzlého vodovodní vedení a následná tepelná izolace na
radnici - rozmrazování a sekání - pracovníci OÚ
Petr Kochwasser
místostarosta obce

Oprava střechy - pošta - pracovníci OÚ

Nezapomenutelné postavy z naši dědiny

Valašský doktor Čombe

„Další!“ Ozvalo se silným hlasem z pootevřených dveří ordinace.
Mladík, pomalým krokem a s lehkou grimasou ve tváři, protáhl
tělo dveřmi ordinace, provázen mírnými závratěmi z předešlého
šmigrustovém pondělí. Za stolem, s nohama široce rozkročenýma,
seděl vesnický lékař MUDr. Jaromír Fiala, alias Čombe. I když
v naši dědině se to svéráznými postavami přímo hemžilo, persóna
doktora Fialy byla nepřehlédnutelná, jak očima, tak ušima.
Čombe byl vzezření přímo mýtického. Připomínal některou
z postav od Juliuse Verna.Vyšší mohutná postava se šibalským
úsměvem, hustou hnědou, až lehce nazrzlou kšticí, vždy pečlivě
upravenou a silné chlupaté ruce, vyčuhující z rukávů saka tvídového
střihu. Oblíbené manšestrové kalhoty a nepřehlédnutelné, ručně šité
pevné kožené boty, které při chůzi vydávali vrzavé zvuky, jako by
kolem procházela četa vojáků. Nevím, jak přišel k přezdívce afrického
vládce Konga ze šedesátých let, ani co s ním měl společného. Psalo
se to Tschombe, ale kdo by si dělal s pravopisem těžkosti, když

výslovnost připomínala spíše valašské nářečí než africký jazyk Bantu.
Možná byl ovlivněn tehdejší propagandou, která omílala jméno ve
sdělovacích prostředcích, možná mu to jen znělo dobře v uších a
možná to byl druh svérázné ironie, kterou používal celý život.
Doktor zvedl oči od stolu a vrhl na mladíka pátravý pohled.
„Co ti je?“ zahřměl do ticha ordinace. „Nevím, není mně dobře,
všecko mně bolí.“ Zamrčel směrem k jeho stolu. „Lehni si a vyhrň
košili!“ Poručil doktor a ukázal prstem k místu, ze kterého vzhlíželo
bílé vyšetřovací lehátko, potažené silným igelitem, umožňujícím
snadnou údržbu po některých neudržovaných pacientech. Mladý
muž se opatrně natáhl na zdravotnické zařízení. Doktor k němu
přistoupil rázným krokem a prohmatal oblast břicha. Pak se
napřímil a pohlédl mu zpříma do očí. Po krátkém zaváhání pronesl
diagnósu: „Pivo, víno, stock?“ Mladík souhlasně přikývl, neschopen
odporovat jistotě v doktorově hlasu. Čombe se spokojeně rozesmál.
Ve stanovení diagnósy byl nepřekonatelný.
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„Ale co mu mám napsat?“ Ozvala se zkoprnělá setra. Doktor
bez dlouhého váhání odvětil: „Neschopen, tři dny na lůžku, kontrola
stavu v pátek.“ Pak se dlouze zadíval na evidentně zaraženou sestru
a pokračoval: „Chlap se má jednou za měsíc posrat a poblít. To je
takový očistný proces. A k tomu ušetříme za léky.“ Rozvíjel hlasitě
filosofické uvažování: „Pít se musí umět! To bychom s tebou ten
socialismus nevybudovali.“ Mladík ze sebe vysoukal poděkování
a s papírem tří denní neschopnosti opustil ordinaci. Diagnóza byla
přesná.
„Další!“ Zavelel Čombe do čekárny. Dveřmi vstoupil čerstvý
absolvent základní vojenské služby. Dvouletá, povinná služba
v ozbrojených silách, v botech, které pamatovaly několik generací
vojáků, zanechala na mladém těle nesmazatelnou stopu. „Co máš?“
Otázal se bez zbytečných okolků doktor. „Asi nějakou plíseň.“
Odvětil se smutkem v hlase nešťastník. „Kde?“ Nadzvedl obočí
doktor. „Na nohou.“ Procedil mladý pacient mezi zuby. „Hmm…
mazal jsi to něčím?“ Zamručel doktor zamyšleně. „Omýval jsem to
hypermanganem, ale nemizí to.“ Pokračoval mladík s bezradností
v hlase. „To je k hovnu! Odpověděl doktor, zatímco prohlížel
mladému junákovi nohy. „Máš to už dost rozšířené. Budeš to natírat
kortikoidní mastí.“
„Ale pane doktore?“ Vmísila se do hovoru sestra: „To je moc
drahé. Budeme mít zase problémy s ředitelstvím. Překračujeme
limity na léky. Víte, že už nám to dvakrát vytýkali.“ Snažila se
ještě sestra zvrátit doktorovo rozhodnutí . „Limity jsou k tomu,
aby se překračovaly.“ Opáčil doktor. „Ale jak to z nich vyrazíme?“
Přemýšlel nahlas, zatímco se přesunul k oknu, kde mu sluneční
paprsky začaly olizovat špatně oholenou tvář. Prohrábl si hustou
kudrnatou kštici a po chvilce zaváhání pronesl: „Napíšeme mu
tři balení, budou se vztekat a jedno mu dají.“ Sestra posmutněla:
„Čtvrtletní prémie jsou opět nenávratně v čudu.“ Pomyslela si
odevzdaně a podala lékaři oražený recept k podpisu.
Za dvě hodiny stál mladík vítězoslavně u okénka vsetínské
lékárny a podával obsluhující magistře recept. Lékárnice vzala papír
do ruky, vyvalila oči a koktavým hlasem spustila: „Co… to… je?
Jak 3 balení? Víte kolik to stojí? Tři balení máme na celý měsíc.
Kdo vám to napsal? MU…Dr. Fiala? Co si ten doktor myslí?“ Pak
se zamyslela: „Dáme vám dvě balení a to vám musí stačit.“ Ukončila
vítězoslavně. Náš doktor se zkrátka v lidech vyznal.
Doktor měl také hodně porozumění k dospívající mládeží. To
bylo takto: Premiant maturitního ročníku Vsetínského gymnázia, se
při pohledu na vysoké datum v kalendáři zakabonil. „To nestihnu.“
Prohlásil zdrceně. „Potřeboval bych aspoň týden volna, abych se
to doučil, ale kde ho vzít?“ Najednou ho napadla spásná myšlenka:
„Kdybych měl týdenní nemocnost a učil se od rána do večera, to
bych zvládnout mohl.“ A o hodinu později už seděl ve vylidněné
čekárně ordinace s úmyslem, překvapit ostříleného doktora
některou s obvyklých nemocí. Nahřáté podpaží od šampónu, které
by vytlačilo rtuť teploměru nad 38 °C, zavrhl hned za dveřmi.
„S bolestmi břicha by mě poslal do nemocnice. To by mně moc
nepomohlo.“ Přemítal potichu. „Ale co… řeknu mu to přímo!“ V
ordinaci zadrnčel telefon. „Pane doktore bouračka. Sanitka tu bude
do pěti minut.“ Sdělovala sestra neodkladnou zprávu. Během dvou
minut se dveře rozlétly a mezi futry stál Čombe s kufříkem v ruce.
„Co potřebuješ, Jane? Rychle to vyklop, nemám čas.“ Zahřměl
doktor směrem k znervoznělému studentíkovi. „Mám písemky a

nestačil jsem se všechno naučit.“ Zakoktal Jeník. „Hmm.“ Doktor
soucitně zamrčel. „A kolik ti toho chybí?“ V Janovi se probudila
odvaha nedávno dospělého muže a zvolal: „Čtrnáct dní.“ Doktor
uchopil kliku vchodových dveří, ale ještě před opuštěním místnosti
otočil hlavu do ordinace a zavolal na sestru: „Sestři! Napište mu to!“
A zmizel za dveřmi. Studentík odmaturoval s vyznamenáním.
Jindy v parném létě, před dopoledními návštěvami pacientů, vběhl
doktor do místní samoobsluhy s úmyslem, koupit si pár rohlíků. U
pokladny pozdravil tarokového spoluhráče Laďu, který zřejmě po
těžkém večeru v restauraci Na Papírni, zaplnil košík hromadou
dvacetihaléřových šumáků, vyvolávajících v těle nekontrolovatelné
pochody a zvuky. Laďa postřehl doktorův opovrženíhodný pohled a
spustil: „Co? Není to zdravé?“ A ukázal na nákup v košíku. Doktor
zamířil pohledem k regálu naplněným alkoholem klidným hlasem
opáčil: „Zdravé?… To nevím? Ale je to určitě levnější jak rum.“
Laďa zůstal stát, jako opařený.
Nastal čas dopoledních vizit a u pacientů, kteří se nemohli dostat
do ordinace, to byla vítaná příležitost ke konverzaci s oblíbeným
doktorem. Ty setkání měl rád i doktor. Každého tu znal do několika
pokolení a pro každého míval nějakou radu nebo pomoc a ještě
k tomu přidal špetku svého anglického humoru. A lidi mu opláceli
jeho dobrotu, dle svého gusta a možností. Tu sáčkem vajíček,
tu domácím králíkem nebo dobrou slibovicí. „Vezmete si pane
doktore?“ Dotázala se s lehkou obavou v hlase paňmáma, držící
tácek se skleničkou lahodného moku. „Samozřejmě paní, všechno je
pro lidi.“ Odvětil klidným hlasem doktor a polkl naráz a bez rozpaků
nabízenou slibovici. Problém nastal v okamžiku, kdy si nemohl
vzpomenout, ve které chalupě mu předcházející den slíbili čerstvě
zařezanou slepici do polévky. Postavil hrnec vody se zeleninou na
vařič, voda vařila, čas oběda se nezadržitelně blížil, ale vzpomenout
si ne a ne. Leč nebyl by to náš doktor, aby situaci nevyřešil s
bezostyšnou bravurností. Skočil do auta, vystoupil uprostřed místní
části, zvané Cigánov a zvolal zvučným hlasem, do otevřených oken
blízkých stavení: „Kdo mi tady včera slíbil slepici?“ Výsledek přišel
okamžitě. Z jednoho dvora vystoupila babička se slepicí v ruce.
„Tady to máte pane doktore.“ A podala rozzářenému doktorovi
slíbený prezent.
Když se dožil penzijního věku, začal se více orientovat na
zdravou životosprávu a auto předal synovi. Syn mnohé z bodrého
tatíka podědil a tak si jednou postěžoval před kamarády: „Tata, co
je v důchodu, denně jezdí ke Kadlůbku na Nivě pro studánkovou
vodu.“ „No šak to je dobré, ne? Říká sa, že ta voda je zdravá.“
Odpověděl jeden z jeho kamarádů. „No zdravé to asi bude, ale
kdo má platit denně ten benzín, co propálí do kopca?“ Prohlásil
zasmušilý synátor a dodal: „To jeho auto mě byl čert dlužný.“
Čombe nebyl zcela dokonalý. Neuměl prohrávat v Tarokách,
které vášnivě hrával, večer co večer, v restauraci Na Papírně. V
rámci odvrácení blížící se prohry, se často uchyloval k fixlování a
navozoval tak u spoluhráčů stavy zuřivosti. Ale kdo nemá nějakou
chybu? Profesně byl nepřekonatelný
Škoda, že lidská přítomnost na tomto světě je tak krátká, ale
s tím toho mnoho neuděláme. Jak pronesl jeden neznámý myslitel:
„Mezi nadechnutím a vydechnutím, nesmírně krásný život.“ Čombe,
kterému by letos bylo 97 let, uměl ten život dělat krásný druhým aniž
by si to nějak zvlášť uvědomoval. Není to skvělé poslání?
Z.M.
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