JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2014
Vážení spoluobčané,
právě končící rok 2014 byl rokem, kdy občané ČR volili své zástupce do Parlamentu ČR, části Senátu a do zastupitelstev
obcí. Tyto události jsou ale někdy jen povrchem společnosti. Pod tímto povrchem je to důležitější – zvyky a tradice, které
přetrvávají generace.
Mezi nejkrásnější a nejstarší zvyky patří dodržování vánočních svátků. Je to čas, kdy se rodina může v klidu setkat,
zapomenout na okolní svět a radovat se z blízkosti svých nejbližších. Věřím, že stejně jako obci, tak i Vám, občanům, se mnohé
v tomto roce podařilo a případné překážky byly zdolány k Vaší spokojenosti. Klíč zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá velmi
často v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnou, nebo najít kompromis.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i Zastupitelstva obce klidné a šťastné prožití vánočních svátků, co nejvíce
pohody, odpočinku a co nejvíce dobrých mezilidských vztahů. Do příštího roku 2015 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů
ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný - starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás pozval již k tradičnímu uvítání Nového roku 2015 u obecního
úřadu. Je to tradice, kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný - starosta

Ve dnech 10. - 11. 10. 2014 proběhly volby
do zastupitelstva obce Jablůnka
V naší obci jsme měli do seznamu voličů zapsaných 1689 voličů a
k volbám přišlo celkově 926 voličů.
Do zastupitelstva obce Jablůnka si občané zvolili tyto kandidáty.
Čeněk Hajný – starosta obce
Zdeněk Mrlina – místostarosta obce
Pavel Michl
Věra Martinková
Jan Kovář
Luděk Drlík
Vratislav Rachůnek
Petr Brinček
Petr Kochwasser
Martin Tomešek
Hana Zálešáková

Byly zřízeny tyto výbory a komise:
a) finanční výbor: předsedkyně výboru: Hana Zálešáková
                             členové: Věra Martinková, Martin Tomešek
b) kontrolní výbor: předseda výboru: Pavel Michl
                               členové výboru: Luděk Drlík, Petr Kochwasser
c)  stavební komise: předseda:  Jan Kovář
		 členové:  Vratislav Rachůnek, Petr Brinček
=Zastupitelstvo dále určilo zastupitele pro řešení různých
problémů v obci :
Petr Kochwasser, Martin Tomešek: řešení   problémů v obci ve
věcech sociálních.
Petr Brinček, Jan Kovář, Hana Zálešáková, Petr Kochwasser : řešení  
problémů týkajících se veřejného pořádku a životního prostředí
v obci.

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 provedeny
firmou 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 4 694 477 Kč a vlastní
prostředky činily 3 800 292 Kč.  Každoročně je rozhodnutí kontrolováno
pracovníkem SFŽP. Pokud by limit dodržen nebyl, museli bychom část
dotace vrátit.
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 uzavření části ZŠ. Finanční prostředky byly získány
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 4 000 000 Kč a vlastní finance
činily 1 429 536 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 výměna oken v celé budově ZŠ. Hodnota
díla činila 2 424 375 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
MK v Lýkovém, na Nivu a Kobylu byly vyčísleny na 1 764 178 Kč a
vlastní prostředky činily 196 019 Kč. Na vlastní náklady 513 000 Kč byl
položen živičný povrch MK Kolonka – Benátky, čímž byla odstraněna
prašnost komunikací.
V roce 2011 byla schválena dotace na rekonstrukci cesty Šviračka
ze Státního zemědělského intervenčního fondu ve výši 3 017 049 Kč.
Vlastní finanční prostředky činily cca 1 017 219 Kč.
V roce 2012 byly z dotačního titulu opraveny místní komunikace na
paseky k Vilémům a Zajíčkům v hodnotě 1 310 088  Kč a vlastní náklady
z rozpočtu obce činily 554 207 Kč. Dále byly upraveny MK živičným
povrchem z vlastních prostředků v hodnotě 603 000 Kč.
Nezbytná oprava v Domě s pečovatelskou službou byla nákladem
100 000 Kč provedena  z rozpočtu obce na zateplení podkrovních bytů.
Regenerace krajiny byla dokončena v roce 2013. Schválená dotace
ze SFŽP byla 1 488 588 Kč. Vlastní náklady činily 855 215 Kč. Pokud
nějaká rostlina nebo dřevina uschne, bude ve vhodné době na náklady
zhotovitele vyměněna.

Dotace z Operačního programu Životního prostředí
Z OPŽP a podpory ze SFŽP byla obci Jablůnka poskytnuta dotace.
Předmětem podpory byla realizace úspor energie v objektu Obecního
domu č.p. 207 (Hasičská zbrojnice). Bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy, stropů, výměna oken, dveří a vrat. Celkové náklady
činily cca. 3 000 000 Kč. Vlastní finanční prostředky byly 606 000 Kč.
Z OPŽP a podpory ze SFŽP byla poskytnuta obci Jablůnka dotace na
rekonstrukci pošty. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy,
stropů, výměna oken a dveří. Celkové náklady činily 915 716 Kč. Vlastní
finanční prostředky byly 181 271 Kč.

Oprava místních komunikací.
Poslední fáze oprav místních komunikací živičným povrchem byla
započata již na jaře roku 2014. Bylo celkem opraveno 3 600 m2. Hodnota
díla činila 1 416 000 Kč. Do konce měsíce září byly dodělány zbývající
MK. 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

Z OPŽP byla poskytnuta dotace na vybudování „ Hřiště v přírodě –
M.Š. Jablůnka“. Celkové náklady činily 1 000 000 Kč. Vlastní finanční
prostředky byly 100 000 Kč.  
Všechny dotační tituly byly schváleny Ministerstvem životního prostředí.
Jsem přesvědčený, že úpravy, které proběhly zajistí úsporu elektrické
energie, zlepšení životního prostředí, vzhledu naší obce a radost dětí z
M.Š. z vybudování nového dětského hřiště.
				            Čeněk Hajný - starosta
na šachtách a zvedání uzávěrů na vodovodním řádu. Touto poslední
stavební úpravou byla kapitola Kanalizace a ČOV v Jablůnce uzavřena.
Ještě do konce roku bude provedena výměna dopravního značení, které
již nesplňuje požadavky Dopravního inspektorátu PČR.
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.                                             Čeněk Hajný - starosta
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Dotace Zlínského kraje v oblasti požární ochrany.
Obec Jablůnka ve své působnosti udržuje jednotku požární ochrany
SDH, která zajišťuje ochranu občanů, majetku a jejíž výjezdy se řídí
požadavky územně příslušného střediska HZS kraje.
V tomto roce 2014 obec Jablůnka postupně obdržela neinvestiční
dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky
dobrovolných hasičů. Dotace lze použít na zabezpečení výjezdu jednotky
SDH k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení poplachu a na mzdové

výdaje, zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH
ve výši 170 000Kč. Na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky
SDH, na vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky, aj.
ve výši 27 200 Kč. Na opravu cisternové automobilové stříkačky 230
000 Kč.  Tyto finanční prostředky významně pomáhají k udržení JPO II,
SDH v naší obci.
                                                                                 Čeněk Hajný - starosta

Činnost pracovní skupiny OÚ Jablůnka
Vážení občané,
v rámci údržby obce pracuje u obecního úřadu pracovní skupina,
která se v průběhu roku stará o menší opravy a provádění drobných
staveb, včetně údržby objektů a pozemku ve vlastnictví obce Jablůnka.
V současné době je tato skupina složena ze čtyř kmenových
zaměstnanců, které v průběhu roku doplňují pracovníci doporučení
obci z Úřadu práce Vsetín. Počet těchto pracovníků se liší podle
potřeby a požadavků obce.
V jarních a letních měsících pracovníci obce prováděli sečení a
úklid trávy z veřejných prostranství . Obec se rovněž stará o údržbu
zeleně, úklid veřejných prostranství, v případě problémů čištění
dešťové i splaškové kanalizace ve spolupráci s SDH Jablůnka. V
případě potřeby a nutnosti provádějí různé udržovací práce, které
vyplynou z požadavků občanů a provozu obce. Dále se starají o úklid
a údržbu na místním hřbitově včetně katolického  hřbitova v Pržně.

Odpadové hospodářství
Vážení občané,
chtěl bych Vás informovat o nově vzniklé situaci v naší obci týkající
se svozu komunálního odpadu.   Od 1. 1. 2015 bude pravidelný svoz  
komunálního odpadu zajišťovat společnost Technické služby Valašské
Meziříčí člen skupiny Marius Pedersen Group. Pravidelné svozy  budou
opět vždy každé druhé úterý a první svoz   bude proveden dne 13. 1.
2015. Tato společnost nám již v dnešní době zabezpečuje svoz tříděného
odpadu tzv. barevné pytle. Ještě v letošním roce budou připraveny nové
letáky s uvedením termínů svozu odpadu na I. pololetí 2015.
Poplatky za svoz komunálního a tříděného odpadu a poplatky za psy
se na rok 2015 nemění a zůstávají ve stejné výši jako v tomto roce. Tady
bych chtěl na občany apelovat, aby ke třídění odpadu  přistupovali co
nejzodpovědněji a do domácích popelnic dávali pouze to, co tam patří.

Obecní lesy

Les je živý organismus. Po několika letech převládajícího a
nadprůměrného sucha byl letošní rok právě opačný. Během celého roku
se snad ani nestalo, aby bylo v lesních porostech sucho. To se projevilo
velice příznivě na zdravotním stavu lesních porostů, které zlepšily
svou vitalitu a staly se odolnějšími proti lesním škůdcům, a to zejména
kůrovcům.
Vysoké srážky a vlhkost v lesích byly příznivé pro zdravotní stav lesa,
avšak méně příhodná byla tato okolnost pro práci lesních dělníků. Vlivem
častých srážek se nedalo pohybovat po lesních cestách s lesní technikou,
a proto k některým plánovaným činnostem, samozřejmě zejména
těžebním, vůbec nedošlo. Poškození systému lesních a odvozních cest je
totiž špatnou vizitkou každého lesního hospodáře a opravy komunikací
bývají velmi drahé.
Mýtní těžby se proto uskutečnily pouze částečně, a to zejména v
lokalitě Semetín – Hluboký v rozsahu cca 300 metrů kubických dříví.
Dále byly prováděny pouze těžby výchovné ve středněvěkých lesních
porostech a těžby nahodilé, při nichž je nutno zpracovat dříví vyvrácené
a polámané větrem a napadené lesními škůdci. V roce 2014 byla také
provedena podstatná část prořezávek, tedy povinných pěstebních

V zimních měsících se jedná hlavně o zimní údržbu, kterou provádí
naši zaměstnanci ve spolupráci s panem Urbanem. Ten zajišťuje
hlavně úklid a posyp na místních komunikacích a odstavných
plochách. Naši zaměstnanci pak prováděli údržbu chodníků a míst,
kde nebylo možné použít těžkou mechanizaci.     Je si však třeba
uvědomit, že v obci je cca 15,00 km komunikací a není možné
udržovat všechny najednou. Problém je s odstavenými automobily na
chodnících a komunikacích, které bránily v odklízení sněhu, a navíc
hrozí nebezpečí  jejich poškození, protože průjezd okolo nich je zúžen
na minimum. Z těchto důvodů bychom chtěli apelovat na všechny
občany, aby automobily v zimním období na místních komunikacích
parkovali jen v nejnutnějších případech.
Rozsah drobných akcí, které chceme provádět s těmito pracovníky,
je uveden podrobněji v rozpočtu obce Jablůnka na rok 2015.

Čím více bude vytříděného odpadu a zejména čím méně bude  
komunálního odpadu, má významný podíl na tvorbě ceny za poplatek za
vývoz komunálního odpadu na osobu na další kalendářní rok.
Do konce roku 2014 bude svoz komunálního odpadu provádět firma  
Joga Valašsko s.r.o. Z tohoto důvodu bych chtěl upozornit všechny firmy,
podnikatele a další subjekty, kteří mají s touto firmou uzavřené smlouvy
o pravidelném svozu, aby se rozhodli, jestli budou dále pokračovat s
touto firmou nebo si uzavřou novou smlouvu o svozu s firmou Technické
služby Valašské Meziříčí.
Chtěl bych upozornit občany, aby dodržovali termíny splatnosti
poplatků za svoz komunálního odpadu v obci, který je dán vyhláškou o
místních poplatcích. Konečný termín je 30. 5. 2015. Předešlo by se tím
zbytečným komplikacím a dalším zvyšováním nákladů.
Dále si Vám dovoluji popřát krásné a příjemné vánoce, mnoho štěstí a
hlavně zdraví do roku 2015.
					      Zdeněk Mrlina
činností, které vlastníkovi lesa ukládá lesní zákon. S pozdravem LESU
ZDAR a s přáním krásného roku 2015 pro všechny
                       Ing. Haschka Libor - odborný lesní hospodář a správce lesa.

STOČNÉ
Stočné za rok 2014 bude všem domácnostem vyúčtováno začátkem
roku 2015. Složenky včetně faktury budeme rozesílat postupně, a to do
dubna 2015. Tak jako v předešlém roce mohou občané   stočné uhradit
došlou složenkou, nebo přímo na účet č.86-7745540257/0100, variabilní
symbol bude číslo faktury.
Při výpočtu stočného vycházíme z podkladů od VaK a.s. Vsetín.
Cena  stočného pro rok 2014 činí  20,83 Kč/m3 včetně DPH.
V případě výměny vodoměru vždy nahlaste tuto skutečnost na
Obecní úřad Jablůnka osobně, telefonicky, nebo zašlete on-line na adresu
oujablunka@volny.cz. Doklad bude sloužit k přesnému vyúčtování
stočného ( odebraných m3 vody )  za rok.
V případě nejasností    Vám informace k vyúčtování podá Daniela
Hubníková, tel. 571 452 210,  kl. 4,  nebo osobně v přízemí na  konci
chodby vpravo dveře číslo 109.
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Poděkování místním organizacím
Dovolte mně, abych v letošním zpravodaji poděkoval jménem
svým a Zastupitelstva obce složkám, které s OÚ Jablůnka spolupracují a podílejí se na tom, aby si občané své obce vážili a byli na
ni hrdi. Chci poděkovat za spolupráci příspěvkové organizaci ZŠ a
MŠ a všem jejím pracovníkům, Svazu žen, SDH, Svazu invalidů
Mysliveckému svazu, Spartaku, Sokolu, ZO, Rybářskému svazu,
včelařům, Farnímu sboru ČCE v Jablůnce a všem firmám a podnikatelům, kteří s obcí spolupracují.

Chci požádat všechny občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a ke špatným věcem, které se v naší obci dějí. Naopak pochvalme to, co se nám podařilo pro naši obec udělat. Jenom když sleduji
výstavbu, rekonstrukce a opravy rodinných domů, tak si uvědomuji
úsilí Vás všech o zlepšení vzhledu naší obce. Pokud by se nám podařilo odklonit silnici 1/57 z naší obce, byl by život v Jablůnce klidnější a zdravější. O řešení odklonu budu společně se ZO usilovat.
                                                                     Čeněk Hajný - starosta  

Sběrný dvůr Jablůnka - třídění odpadů…
Chtěli bychom upozornit občany, že i nadále bude v naší obci fungovat
sběrný dvůr. Sběrný dvůr slouží zejména občanům Jablůnky, kteří zde po
předložení průkazu totožnosti mohou odkládat odpad zdarma. Jedná se
o odpad: velkoobjemový, dřevo, papír, sklo, plasty. Sběrný dvůr je také
zapojen v kolektivním systému zpětného odběru elektro odpadu, tzn.,
že každý občan, kterému doslouží jakýkoliv elektrospotřebič, (drobná
elektronika, televize, Pc, zářivky, sporáky.. atd..), jej zde může bezplatně
odevzdat. Zpětný odběr elektrospotřebičů pro občany je nařízen zákonem
Ministerstva životního prostředí. Své odpady zde můžou odkládat i
firmy,živnostníci,občané nemající trvalé bydliště v obci, ti ale již za úplatu.
Dvůr je Vám plně k dispozici v tyto provozní hodiny:
Pondělí:  zavřeno
Úterý:     8.00 - 17.00 hod *
Středa:    8.00 - 15.00 hod*
Čtvrtek:  8.00 -  15.00 hod*
Pátek:     8.00 - 16.00 hod*
Sobota:   8.00 - 12.00 hod
*12.00 - 13.00 hod přestávka
Informace na telefonním čísle: +420 731 940 365 p.Václavíková
                                                    +420 603 892  009 p.Hříbková.
Dále bychom touto cestou chtěli vyzvat naše občany, aby stále
důsledněji třídili své odpady. Velká část odpadů je recyklovatelná a  tedy se
dá dále využít jako surovina. Každé třídění odpadů vede k úsporám obce
za vývoz a likvidaci komunálního odpadu. Do Vaší domácí popelnice
nepatří odpad papírový, plastový, skleněný - na ten si můžete kdykoliv
na obecním úřadě vyzvednout zdarma pytle, které posléze naplněné Vám

sveze v předem určené dny odpadová firma, nebo je kdykoli můžete
odevzdat ve sběrném dvoře. Dále do popelnice nepatří bio odpad, tzn.
odpad z Vaší kuchyně, jako jsou zbytky jídel, ovoce, zeleniny, ale ani
tráva, ořezy, listí apd. Toto vše by se mělo uchovávat v kompostérech.
Kompostéry se svého času daly pořídit zdarma na obecním úřadu.Nyní
se řeší,zda v obci nebude vybudována kompostárna, aby se tyto odpady
sem mohly ukládat. Do Vaší popelnice nepatří ani suť. Při přestavbě
Vašich příbytků pamatujte na to,že i tento odpad je recyklovatelný a je
proto lépe jej předat k dalšímu použití než jej jednoduše „vyhodit“,což
může způsobit nejen poničení vaší přetížené popelnice,ale také zvednutí
poplatků za vývoz komunálního odpadu v obci.
Veškeré informace, rady, pomoc ohledně třídění odpadů v naší obci
Vám rádi poskytneme na telefonním čísle +420 603 892 009 pí. Hříbková
nebo přímo po telefonické dohodě ve firmě Drako - Alena Hříbková,
Jablůnka.
Dále si Vám dovoluji jménem naší firmy popřát krásné, pohodové
Vánoce a čistý úspěšný další rok 2015.                                  M. Hříbková.

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení Lázek má současné době 11.členů. Hospodaří na
výměře 630ha. Sdružení se stará o zvěř a pravidelně zakrmuje v zimním
období a podílí se v obci na společných akcích. Činnost sdružení řídí
a organizuje výbor Mysliveckého sdružení, který se pravidelně schází a
podle potřeby svolává členské schůze.              Tomáš Karolík - předseda

Sportovně-kulturní komise
Na jednání Zastupitelstva Obce Jablůnka dne 12. 11. 2014 byla
zřízena sportovně – kulturní komise. Tato komise hodlá podporovat a
koordinovat organizování sportovních, kulturních a společenských akcí,
kterých není díky obětavým organizátorům z řad nejrůznějších zájmových skupin a organizací v naší obci rozhodně málo. Členy komise byli
zvoleni Věra Martinková, Zdeněk Mrlina, Jiří Hruška, Petr Brinček a Luděk Drlík. Na našich veřejných jednáních rádi přivítáme všechny zájemce a dobrovolníky ochotné přiložit ruku k dílu a zapojit se do společných
aktivit.
První schůzka komise se uskutečnila ve středu 19. listopadu 2014 v 17
hodin v zasedací síni OÚ Jablůnka. Této schůzky se zúčastnili zástupci
organizací, spolků a zájmových skupin, které připravují Vánoční jarmark.
Potěšil nás zájem a chuť účastníků schůze podílet se na veřejném dění

Lidová škola umění Vsetín
Vážení přátelé,  milí žáci,
po zahájení školního roku jsme se rychle přehoupli do závěru
kalendářního roku a právě prožíváme první dny měsíce prosince.  Tento
zimní měsíc má také svá kouzla, neboť brzy nastane adventní čas a Vánoce.
Žáci naší školy společně s učiteli pro Vás připravili v době adventních
dnů krásná vystoupení, adventní a vánoční koncerty, třídní přehrávky,
představení dramatického oboru a výstavu oboru výtvarného. Na tato
vystoupení se můžete těšit na kmenové škole ve Vsetíně, ale také na všech

nejen při této akci, ale i v blížícím se novém roce.
Dohodli jsme se na tom, že vydáme na začátku nového roku kalendář
akcí pořádaných v Jablůnce v roce 2015. Proto žádáme organizace, které
se chystají organizovat v příštím roce nějaké akce pro veřejnost, aby nám
sdělily termíny těchto akcí.
Na další schůzi, která se uskuteční ještě do konce roku, budeme projednávat projekt Jablůnka čte dětem. Spolu se zástupci TJ Sokol Jablůnka
– Pržno a TJ Spartak Jablůnka zahájíme diskuzi o budoucnosti Sokolovny.
Věříme, že v příštím roce, kdy si připomeneme 510. let od vzniku
Jablůnky, se nám podaří společně zorganizovat veřejností kladně hodnocené akce, které budou dobrou vizitkou naší vesnice.
	                             Za sportovně – kulturní komisi: Luděk Drlík
našich pobočkách. Žáci výtvarného oboru se prezentují svými pracemi v
prostorách kmenové školy. Srdečně Vás na tyto předvánoční dny naplněné
uměním našich žáků, pohodou zimních a svátečních dnů zvu.
Rád bych tímto našim žákům, rodičům, ale i všem našim příznivcům
chtěl popřát radostné Vánoce naplněné láskou, pohodou, štěstím a pokud
možno i sněhovou nadílkou. Do nového roku 2015 přeji všem především
pevné zdraví, mnoho úspěchů ve studiu a hodně lásky po celý rok.
Těším se na setkání s Vámi na našich připravovaných akcích v
adventním
období a také v novém roce 2015.			
		
Roman Konůpka, ředitel školy
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MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
V Jablůnce je k 2.12.2014 hlášeno k trvalému pobytu 2057 osob, z toho 1021 mužů  a 1036 žen. V roce 2014 se do Jablůnky přihlásilo k
trvalému pobytu 52 osob, z trvalého pobytu se odhlásilo 38 osob. V obci bydlí 304 dětí do 15 let. Na úřední adrese tj. na adrese Obecního
úřadu Jablůnka, je hlášeno v současné době k trvalému pobytu 65 osob.
V letošním roce  zemřelo 12 našich spoluobčanů.
Narodilo se 18 dětí.
Pod matriční obvod Jablůnka spadá obec Jablůnka a obec Pržno, do roku 2001 to byla i obec Mikulůvka, která přešla pod matriční
obvod Valašské Meziříčí.
V Jablůnce bylo uzavřeno 6 občanských sňatků, 1 sňatek v Pržně a 4 církevní sňatky v Pržně.

V letošním roce se narodily děti:
Jitka Cicuová		
Matyáš Palacký
Jan Klimek
Mikuláš Tran
Tadeáš Hurta

Simona Čumová		
Sofie Kochwasserová
Nikolas Matoška
David Nepraš
Patrik Dornica

Sofie Vilémová
Matěj Smolka
Johanka Tomešková
Izabela Slováčková
Amálie Cicuová

Karin Buksová
Ondřej Malina
Anna Daňová

Zemřeli naši spoluobčané:
Anna Burdíková			
Jan Ospalík			
Irena Juřičková			
Libuše Dřevojánková		
Jan Dobeš			
Jarmila Burdíková			

72 let		
86 let		
51 let		
79 let		
80 let		
82 let

Jaromíra Adámková		
Jiří Kubíček			
Žofie Kotrlová			
Věra Ospalíková			
Milan Daňa			
Jarmila Zástěrová 			

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem ke způsobu získávání informací o matričních událostech
prostřednictvím Systému základních registrů, konkrétně se jedná o
sňatky mimo matriční obvod Jablůnka,prosíme snoubence,kteří uzavřou manželství mimo obec Jablůnku nebo Pržno, aby na matriku OÚ
Jablůnka předložili oddací list.

83 let
69 let
89 let
83 let
74 let
82 let

V základních registrech se např. neprojeví změna příjmení nevěsty.
Upozorňuji, že to se týká pouze snoubenců, z níchž aspoň jeden je
hlášený k trvalému pobytu v Jablůnce
Výročí  jubilejních sňatků jsme schopni zjistit z matričních knih, pouze pokud byl sňatek uzavřený v Jablůnce nebo v Pržně. Pokud byl sňatek
uzavřený mimo náš matriční obvod, nemáme možnost tuto skutečnost
zjistit !
Jarmila Novotná, matrika

Jablůnecký zpravodaj  strana 5

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI V ROCE 2014
Sbor pro občanské záležitosti /SPOZ/ při Obecním úřadě v Jablůnce
má 17 členů, kteří se pravidelně scházejí na obecním úřadě. Na našich
schůzkách především rozdělujeme návštěvy  u jubilantů a projednáváme
další záležitosti týkající se různých akcí.
Letos jsme navštívili 75 seniorů při příležitosti jubileí 70,75,80,85 let .
Od 85 let navštěvujeme jubilanty již každý rok.
V poslední schůzi SPOZu jsme se dohodli, že příští rok  budeme pořádat na OÚ v zasedací místnosti neformální setkání důchodců určitých
ročníků a vedení obce. Součástí setkání bude kulturní pásmo dětí, menší pohoštění a volná zábava. Každý důchodce obdrží osobní pozvánku.
Konkrétně se bude jednat o ročníky narození 1925 a starší a dále ročníky
1930,1935,1940 a 1945. První setkání se sedmdesátníky se uskuteční
pravděpodobně v březnu.
Při příležitosti 50. výročí sňatku – Zlaté svatby jsme letos navštívili v
lednu manžele Jindřicha a Irenu Ptačníkovy, v červnu manžele Ladislava
a Olgu Skyvovy a v listopadu manžele Josefa a Janu Škabrahovy. V říjnu
oslavili diamantovou svatbu, tj.60 let společného života manželé Zdeněk
a Emilie Bubelovi.
O těchto jubileích jsou vyhotoveny zápisy v Pamětní knize obce, která
je vedena od roku 1981.
Naši letošní budoucí prvňáčci se rozloučili s Mateřskou školou v
Jablůnce letos už potřetí za přítomnosti svých rodičů, vedení MŠ , ZŠ i
obce  v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro děti jsme nachystali malé
pohoštění, spolu s  ředitelkou MŠ p. Marií Navrátilovou jsme  předali pamětní listy ,knížky a jiné pěkné dárky. Děti nám pak všem pod vedením
paní učitelky Marcely Škrobánkové předvedly, co si k této příležitosti nacvičily, a tak zcela bezprostředně  recitovaly a zpívaly.
I další činnost SPOZu se týká dětí. Starosta obce p.Čeněk Hajný navštěvuje 1. září školu v Jablůnce, aby přivítal prvňáčky,děti obdrží pamětní list a drobné dárky, v červnu se pak loučí s deváťáky.
A už jsme u těch nejmenších – Vítání občánků jsme letos pořádali je-

denkrát, a to nedávno 29.září. Vítání se zúčastnilo 12 dětí se svými rodiči.
Těší nás, že se  přivítání dětí starostou obce účastní téměř všichni pozvaní
rodiče. Děkujeme všem, kteří se organizačně podílejí na této akci – dětem z MŠ s paní učitelkou Marcelou Škrobánkovou, fotografovi p.Jiřímu
Galdovi z Jablůnky a p. Marině Hajné.
K Vítání občánků bych si dovolila jednu poznámku. Slavnostní vítání
dětí v obřadní síni je určitá společenská událost a tomu by mělo odpovídat
i vhodné oblečení. Botasky, barevné kraťasy a mikiny, které si oblékají
k takové příležitosti někteří mladí tatínkové, nejsou opravdu „to pravé“
do vyzdobené obřadní síně . Je to trend posledních let. Vítání dětí má
v Jablůnce tradici a pořádá se už přes čtyřicet let. Zalistujte ve starých  
fotoalbech vašich rodičů …  
Ve vánoční čas již tradičně navštěvujeme naše bývalé občany v Domově důchodců v Pržně, v Podlesí, v Rožnově. Seniorů z Jablůnky je v
domovech čím dále míň. Dříve jsem jezdili přibližně k 15-ti lidem, letos
navštívíme  5 seniorů, kterým předáme vánoční balíček a ručně zhotovené vánoční přání,které nám už několik let vyrábí děti z jablůnecké školy.

Jindřich a Irena Ptačníkovi-zlatá svatba

Zdeněk a Emílie Bubelovi-diamantová svatba

Zlatá svatba Josef a Jana Škabrahovi

Zlatá svatba Ladislav a Olgy Skyvovi.

Obecní úřad Jablůnka děkuje Sboru pro občanské záležitosti za dosavadní výbornou spolupráci a pomoc svým členům, a to jmenovitě: panu
Miloši Kurfürstovi, Květě Svobodové, Věře Martinkové, Janě Palové,
Murce Hajné, Karlu Hříbkovi, Daně Novotné, Zdence Syslové, Janě Šoborové, Majce Galetové, Lidce Vančurové, Jarce Hrabinové, Jiřině Martinkové, Olze Tajzlerové a starostovi obce Čeňku Hajnému za vstřícnost
a finanční podporu.
Všem občanům Jablůnky přeji jménem svým i jménem členů našeho
SPOZu krásné a pokojné
Vánoce,mnoho hezkých chvil,pevné zdraví,hodně štěstí a lásky v novém roce.                                                    
			                     Jarmila Novotná,matrikářka
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Rozloučení dětí z mateřskou školou v roce 2014.

Informace z knihovny
    Na úvod troška čísel – statistických ukazatelů, které jsou možná nezáživné a pro někoho nedůležité, jsou však součástí posuzování jednotlivých knihoven při hodnocení plnění tzv. knihovnických standardů, jak je
stanovila Národní knihovna Praha ve spolupráci s představiteli knihoven
zemí Evropské unie. Podle těchto standardů si naše knihovna vůbec nestojí špatně: k 30. 11. 2014 je registrováno 282 čtenářů, z toho je 88 dětí,
tito čtenáři si celkem vypůjčili 13707 knih, časopisů a jiných dokumentů,
což je přesně o 4456 výpůjček více než za stejné období loňského roku.
(Tímto možná vyvracíme tvrzení, že lidé nečtou…). Za nové knihy v letošním roce obecní úřad, jehož je knihovna organizační složkou, zaplatil
65000,- Kč. V knihovním fondu máme v současné době 11221 knih. Masarykova veřejná knihovna Vsetín nám zapůjčila 300 knih ve třech cirkulačních – putovních - souborech a 125 CD. Knihy a CD z těchto souborů
dotuje Krajský úřad Zlín, jsou nám k dispozici vždy na dobu jednoho
roku. Po uplynutí této doby putují do jiné knihovny.
    Knihy, které nemáme v našem fondu, zajišťujeme prostřednictvím

meziknihovní výpůjční služby z knihoven v celé České republice,
zatím se podařilo zajistit všechny potřebné knihy – letos jich bylo
77.
    Kromě klasické výpůjční činnosti knihovna uskutečňuje besedy pro
základní školu, zajišťuje vstupenky na divadelní představení v Městském
divadle Zlín, v Divadle Antonína Dvořáka nebo Jiřího Myrona v Ostravě.
Letos jsme tak i díky obecnímu úřadu, který hradí dopravu, navštívili tři
představení – komedii „Donaha aneb Holé dupy“, balet „Labutí jezero“
a drama „Žítkovské bohyně“.  Pro veřejnost uspořádala knihovna kurz v
pečení kváskového chleba, kurz v pečení sladkostí ze sladkého kvásku a
pod vedením paní Jany Martinkové tvoření pro kluky a holky – podzimní
tvoření a vánoční tvoření. V této činnosti chceme i nadále pokračovat.
Máme naplánovány i jiné akce, o nichž budou občané včas informováni – na plakátech v obci, obecním rozhlasem, na webu knihovny, obce i
jiných institucí.
     Kromě toho knihovna stále plní funkci knihovny s regionální působ-
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ností pro knihovny v šesti obcích, kterým poskytuje metodickou i přímou
odbornou pomoc.
      Ve školním roce 2013/2014 knihovna vyhlásila soutěž pro děti – měla
název „Cesta za knihou“ aneb „Pilný čtenář“. Do této soutěže se zapojilo
celkem 35 dětí, nejvíce knih přečetla a první místo získala Nikol Drašková, o druhé místo se podělil Erik Šrůma s Klárkou Hrubou.
Další soutěží, vyhlášenou v lednu 2014, byla literární soutěž s názvem
„Nové jablůnecké pověsti“ – v této soutěži se nejvíce líbila pověst „O
Jablůnce“ Venduly Nepožitkové, na druhém místě se umístila „Pověst o
jablku“ Lenky Zralé, o třetí místo se podělilo více dětí – Martin Uhřík s
pověstí „Vlčí vyhlídka“ a Johanka Hůževková s Klárkou Hrubou s „Pověstí o místě, na kterém stojí naše škola“. Všichni jmenovaní obdrželi
drobné dárky.
     Na tomto místě chci také poděkovat všem, kdo věnovali v letošním
roce knihovně knihy a časopisy.
     Přeji nejen návštěvníkům knihovny, ale i ostatním Jablůnčanům krásné, klidné a spokojené Vánoce.  Těším se na setkání s Vámi, ať už si přijdete pro pěknou knížku, nebo navštívíte nějakou zajímavou akci pořádanou v knihovně. (Najdete nás na internetu: www.jablunka.knihovna.info)
                                                                                             Jana Brinčeková

Nyní se, prosím, začtěte do nových
jablůneckých pověstí:

„O jablůnce“
     „Bylo nebylo, žila jednou jedna holčička, která se jmenovala Jabloňka. Jednoho krásného dne si Jabloňka sedla před dům a přemýšlela, co
bude dělat. Tak ji napadlo, že půjde do lesa a podívá se na tajemný strom,
který dosud neměl žádné jméno. Ten strom byl kouzelný. Říkalo se, že
když někdo ochutná jeho plody, tak ho začaruje v další strom. Přitom
ovoce, které na něm rostlo, bylo velmi chutné, šťavnaté, slaďoučké jako
med. Mělo krásně červenou barvu, bylo kulaťoučké, jen ho vzít do ruky a
ochutnat. Jabloňka se ani trochu nebála a nedbala na pověry. Chtěla dokázat, že se to jen tak povídá. Došla k lesu, vkročila do něj, šla jen chvilku a
na paloučku se před ní objevil ten tajemný bezejmenný strom.
    Ihned se k němu rozběhla, protože měla najednou na ovoce velkou
chuť. Ani si nevšimla, že těch tajemných stromů nějak přibylo. Neviděla a nevnímala to podivně tajemné ticho kolem, žádného ptáčka nebylo
slyšet.
     Utrhla si jedno ovoce a s chutí se zakousla. Bylo slyšet jen tichý
povzdech a místo Jabloňky tu stál krásný štíhlý strom se stejnými plody.
Možná by se to nikdo ani nedozvěděl, ale Jabloňku, jak utíká ke stromu,
viděly děti z její třídy, které zrovna byly v lese. Viděly také, jak zmizela, a
běžely to hned oznámit panu starostovi. Dívence se ale nedalo již pomoci.
Pan starosta prohlásil, že na její počest pojmenují stromy po ní – jabloně a
vesnice se bude jmenovat Jablůnka.
     Od těch dob tajemný strom najednou ztratil svou kouzelnou moc a jeho
plody dávají lidem sílu a zdraví. A zdaleka a široka jezdí lidé do Jablůnky
pro odrůdy jabloní, aby si je mohli pěstovat také sami.“

se rozhodli, že jim ty svačiny a dobrůtky snědí, až budou všechny děti
venku. Děti šly ven a vlci se vkradli otevřeným oknem dovnitř. Šli do
všech tříd. Snědli všecko, všecičko. Tu najednou zazvonilo a děti se vracely do tříd. Vlci chtěli utéct oknem. Bohužel byli moc najezení. Uvízli v
okně. Hlavu měli venku a zadek uvnitř. Žáci přiběhli do tříd a uviděli je.
Všichni kluci a holky pádili pro bystré paní učitelky. Volali na ně, že mají
ve třídě vlky. Vyučující prvního stupně neváhaly, vzaly rákosku a utíkaly
i s dětmi do tříd. Paní učitelky dávaly vlkům výprask a děti fandily. Vlci
dostali takový nářez, že prolezli oknem. Utíkali pryč, až se jim za patami
prášilo. Dlouho se na školu dívali. Ale nikdy se tam už neodvážili. Lavička na kopci dostala jméno Vlčí vyhlídka.
     Ještě dlouho potom z ní vlci vyhlíželi na školu a mlsně se dívali, jak se
žáci ládují různými sladkostmi.“
„Pověst o místě, na které stojí naše škola“
     Na místě, kde je dnes naše škola, byl kdysi strašidelný dům. Strašidelný byl proto, že v něm bydlela čarodějnice Mufa. Byla tak mocná, že jí
sloužili čerti, ba dokonce i sám Lucifer. Nikdy ji nikdo neviděl. Ale byl jeden devítiletý chlapeček jménem Tony. Byl hrozně zvědavý, kdo v domě
bydlí, protože mu maminka říkala, ať se kolem domu moc nepotuluje.
    Jednou Tony řekl mamince, že si jde hrát ven, ale ve skutečnosti se
šel kouknout, kdo v domě bydlí. Přišel k domu, otevřel obrovskou bránu
vedoucí do zahrady a najednou se před ním zjevila havěť. Tony se zalekl,
ale přesto pokračoval v cestě. Zaklepal na dveře domu, nikdo neotvíral,
až po chvíli se dveře samy otevřely. Vstoupil dovnitř a rozhlížel se kolem
sebe, najednou ho za rameno chytla stará babizna. Zeptala se ho chraplavým hlasem, kdo je a co u ní doma pohledává. Chlapec jí řekl, že se
jmenuje Tony a že ho zajímá, kdo v domě bydlí. Kupodivu jej stařena
pozvala dál a dala se do vyprávění. Původně v domě bydlel jeden duch, a
když se mu přestalo v domě líbit, hledal za sebe náhradu. Při svém pátrání
objevil ji a proměnil ji v ošklivou babiznu. Paní řekla Tonymu, že je to
tajemství, které nesmí nikomu prozradit, jinak propadne věčnému peklu.
Tony to slíbil a odvážně se zeptal, jak ji může vysvobodit. Dozvěděl se, že
musí najít toho ducha a přivést ho do domu. Tony odešel. Na další den šel
ducha hledat. Neměl tušení, kde by ho našel. Tak se procházel a přemýšlel
a přitom došel k hřišti, kde si sedl na lavičku.
     Najednou se předním zjevil duch. Tony leknutím vykřikl. Potom si v
duchu řekl, že na něj nachystá lest. Řekl duchovi, že když s ním půjde
do jednoho domu, že mu dá výplatu. Duch souhlasil, ale ptal se, kolik
bude ta výplata? Tony odpověděl, že dvacet korun, víc neměl. Šli tedy do
starého strašidelného domu, vešli dovnitř a dolů do sklepení, tam ducha
Tony zavřel a zamkl. Jako čarovným proutkem budova zmizela a stará
paní byla zachráněna. Dvacet korun Tonymu zůstalo.
     Stará paní se nastěhovala zpátky do svého domu a chlapci napekla
plný pekáč koláčů.
Na místě starého domu teď stojí krásná nová škola. Nikdo neví, jestli pod
školou duch je. Snad jen, když se někdo osamělý projde chodbami nebo
v šatnách, může někdy slyšet kvílení a skučení ducha prosícího o vysvobození z tajemné místnosti, která ještě nebyla objevena.“

„Pověst o jablku“
     „Byla jedna malá vesnička, která neměla jméno.
Okolo ní rostlo plno jabloní a za starostu tam měli pana
Jabloníka. Tak vesničku pojmenovali Jablůnka. Do
Jablůnky se stěhovalo víc a víc lidí a jablek ubývalo a
ubývalo, až zůstal poslední sad. Byl na malém kopečku, kde byla veliká louka. Ta patřila obci. Pan starosta
si řekl, že postaví školu. Jen nevěděl, kde ji má postavit.
Jeden den, to byl pátek, pan Jabloník se byl projít. Náhle šel sadem. Byl pod jednou jabloní, ze které na něho
spadlo jablko. Panu Jabloníkovi se rozsvítilo. Řekl si,
že školu postaví nad sadem. Děti zde budou mít krásný výhled na přírodu, na obec a na procházky budou
chodit do blízkého lesa. Tak školu postavil s pomocí
občanů a škola zde stojí až dodnes.“
„Vlčí vyhlídka“
    „Kdysi dávno stála za školou na vrcholu kopce lavička a každý večer se u ní scházeli vlci. A přemýšleli, co
by žákům ve škole provedli. Jednou si řekli: „Proč my
hladovíme a oni si tam nosí všelijaké dobroty?“ Tak
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MŠ JABLŮNKA

Ve školním roce 2014/2015
navštěvuje
Mateřskou
školu
Jablůnka 55 dětí. Při zápisu nových
dětí v květnu tohoto roku podali
zákonní zástupci předškolních dětí
celkem 20 žádostí o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání.   Všechny
děti, které dosáhly k 1.9.2014 tří let věku, byly do MŠ přijaty
v souladu s platnými kritérii pro přijímání dětí do MŠ (přijato
bylo 15 dětí). Nepřijatým netříletým dětem byla nabídnuta
místa v mateřských  školách, kde zůstaly po zápisech volné
kapacity (např. Pržno, Bystřička, Vsetín).
Letošní rok se v Mateřské škole Jablůnka odehrával
ve znamení projektu „Hřiště v přírodě MŠ Jablůnka“. A
jak to všechno bylo? Cesta k tak krásnému hřišti , které je
nejen ozdobou, ale i praktickým užitkovým prostorem pro
jablůnecké děti, nebyla vůbec jednoduchá.
Tři roky jsme společně se zřizovatelem, Obcí Jablůnka,
hledali projektové výzvy, oslovovali firmy, pracovali na
projektech, ale odpovědi byly vždy stejné: „Váš projekt nebyl
přijat“. Stávající prvky na školní zahradě stárly, bezpečnostní
kontroly byly neúprosné, každý rok nám vyřadili některý
herní prvek. Po nucené likvidaci kolotoče jsme se na podzim
roku 2013 rozhodli vyhlásit dobrovolnou sbírku na nákup
lanové pyramidy. Reakce rodičů, prarodičů, zaměstnanců
MŠ, občanů Jablůnky, sdružení i firem byla úžasná. Do
konce měsíce února   2014 jsme měli na účtu 33.190,- Kč.  
LANOVÁ PYRAMIDA BUDE – TO UŽ BYLO JASNÉ. A
co další zařízení?
V průběhu vánočních svátků 2013 jsme nezaháleli a
pracovali na  dvou nových projektech. Ten první, ekologický,
adresovaný Ministerstvu životního prostředí, jsme odeslali
hned na začátku ledna 2014. Jako hlavní cíl tohoto projektu
jsme si stanovili: „Probouzet u dětí zájem o poznávání
přírody, o pravidelný pohyb v přírodě, získávání nových
poznatků z oblasti všeho, co nazýváme životním prostředím,
a především vytváření základů pro odpovědný postoj dětí k
přírodě, v níž žijeme spolu s ostatními tvory a rostlinami“.
Naše valašská kopcovitá krajina nám poskytuje tolik krásy
a   bohatství! Chtěli jsme dětem vytvořit na zahradě MŠ
přírodní prostředí, ve kterém budou mít místo pro poznávání,
pozorování, bádání, tvoření, hru i zdravý pohyb podporující
tak potřebnou obratnost.
Druhý projekt Ministerstvu pro místní rozvoj jsme
zpracovávali společně s dětmi. Hráli jsme si s dětmi   na
zahradní architekty. Děti   vytvářely svou „ŠKOLKOVOU
ZAHRADU SNŮ“. Své dětské představy - projekty děti  
předaly panu starostovi Čeňku Hajnému. Pan starosta našim
dětem slíbil pomoc při hledání možností , jak dětským
návrhům a přáním vyhovět.  Po odeslání  druhého projektu

už nezbývalo než čekat, čekat, čekat, jak rozhodne komise na
ministerstvu v Praze.  
V dubnu už jarní sluníčko   začínalo pěkně hřát, sluneční
paprsky spolu s jarním deštíkem vytahovaly ospalou trávu
ze země, pupeny pukaly a ukazovaly nové lístky, květy.  
Oslavovali jsme svátek DEN ZEMĚ se staršími kamarády
z jablůnecké základky, s pracovníky Lesů ČR jsme prožili
zajímavé vzdělávací dopoledne na školkové zahradě s
názvem „Lesní pedagogika“, s panem Gombárem jsme
pozorovali jarní oblohu, zapadající Slunce i vycházející
planetu Saturn, oslavili jsme Den maminek společnou
besídkou, navštívili jsme Dřevovýrobu pana Kotrly, Farmu
Pržno i kravín v Jablůnce, s dětmi jsme vyráželi na krátké i
delší výlety do přírody, ke spolužákům, do ZOO. Programy
pro děti byly zajímavé,  bohaté nejen na zážitky, ale i na nové  
zkušenosti, dovednosti a poznatky důležité pro všeobecný
rozvoj předškolních dětí.

V červnu přišla skvělá zpráva. Jeden z podaných projektů
byl přijat. Začíná koloběh řízení a huráááá – vysněné hřiště
bude. Plány, část našich představ i sliby se proměnily v
realitu.   4. října 2014 jsme slavnostně otevřeli  nové školkové
zahrady dětem. Obávali jsme se, že si děti v tomto čase už
zahrady neužíjí, ale opak byl pravdou. Deštivé studené dny
bez sluníčka vystřídalo „babí léto“, horní zahrada byla denně
plná   dětí a rodičů. Dobrá věc se podařila. Velký dík patří
nejen panu starostovi Čeňku Hajnému a panu Krátkému,
ale také pracovníkům OÚ Jablůnka, kteří pomáhali při
dokončovacích pracích, velké poděkování patří také rodičům
dětí, firmám, občanům Jablůnky, volejbalovému oddílu, RC
Jabloňka a zaměstnancům MŠ,  za finanční pomoc při sbírce
na lanovou pyramidu. Touto cestou chci poděkovat všem
rodičům i přátelům naší MŠ za pomoc při výsadbě cibulovin
jarních květin. Věřím, že nejkrásnější odměnou pro nás bude
jarní rozkvetlá zahrada a od dubna 2015 si naše jablůnecké
děti budou zase užívat her na horní zahradě MŠ.
Pobyt dětí na horní zahradě   mimo provoz MŠ se řídí
provozním řádem, který je vyvěšen na vstupní brance do
MŠ. V období od prosince do dubna je zahrada pro veřejnost
uzavřená. Od dubna 2015 pak bude znovu sloužit nejen
dětem MŠ, ale i ostatním dětem od 3 do 8 let v doprovodu
dospělé osoby.
Milí spoluobčané, milí rodiče, milí přátelé, milé děti.
Dovolte mi, abych vám všem, jménem zaměstnanců Mateřské
školy Jablůnka, touto cestou popřála bohaté vánoce. Bohaté
hlavně tím, co se nedá nikde koupit – zdravím, štěstím,
spokojeností, radostí, rodinnou pohodou a pokorou. V
novém roce 2015 ať se vám vše ve zdraví daří, děti ať jsou
u nás ve školce spokojené,  našim strávníkům ať u nás stále
dobře chutná a pospolitost lidí v Jablůnce ať se rozvíjí   ke
spokojenosti všech.
                           Marie Navrátilová, ředitelka MŠ Jablůnka
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Informace ze Základní školy Jablůnka
Výprava na jih - cesta do budoucnosti
25. září se dvacítka žáků z osmé třídy vypravila v rámci
pokračujícího projektu „Centra vzdělávání“ (zajišťuje SOŠ Josefa
Sousedíka Vsetín) do Hi-tech centra při SPŠOA v Uherském
Brodě. Cílem výukového programu zaměřeného na popularizaci
technických a přírodovědných předmětů bylo přiblížení špičkových
technologií budoucnosti našim žákům. Co bylo k vidění? Robotická
stavebnice robota-humanoida, termokamera, pohybové ovládání
KINECT a tablety.
		                           Ing. Petr Zvardoň, třídní učitel

je na 5. místě. Všichni reprezentanti podávají bojovný, kolektivní
výkon. Páteří mužstva je výborný brankař Martin Chromela, který v
sedmi utkáních obdržel pouze 10 branek, v obraně vyhlášení „dříči“
Vítek Ondruška a Honza Zicho, v útoku jsou nejproduktivnější
Marek Liďák a Štěpán Hlinšťák. Dále chci vyzvednout výkony
Ondřeje Malého, který chodí teprve do 6. třídy, ale na hřišti patří
k nejlepším. Nemohu zapomenout na jedinou dívku v chlapeckém
mužstvu – Terezu Havlíkovou, která se zúčastnila všech turnajů. Na
závěr chci podělovat vedení ZŠ Jablůnka a sdružení rodičů žáků
školy, že vychází vstříc činnosti kroužku jak po stránce organizační,
tak po stránce materiálního vybavení.  Mgr. Vlastimil Vaněk, trenér

Květnové oslavy 60. výročí školy

Já jsem do soutěže k výročí školy dala básničku, sloh, model školy
a obrázek. Nejvíce práce jsem si dala s modelem školy. Byl sice
malý, ale celý z látky. Moc se mi líbily fotografie žáků, obrazy pana
učitele Vaňka a parní stroj, starobylý globus a stoleté vysvědčení.
Překvapilo mě a zároveň potěšilo, že se do akademie přihlásila 9. a
8. třída a měli to nejhezčí a nejzábavnější. Moje celkové hodnocení
oslav: já jsem si ten týden užila. A přeji škole vše nejlepší!
			                                      Klára, 6. třída

Ve čtvrtek 25. září v 7.53 jsme autobusem vyrazili k Hi-tech centru
v Uherském Brodě. Když jsme se po 2 hodinách jízdy v autobuse
dostali do cílové destinace, tak jsme se rozdělili na tři skupiny a
každá skupina se vydala ke svému stanovišti. Na prvním stanovišti
jsme „programovali“ roboty. Také jsme si řekli, k čemu se využívá
termální kamera. U druhého stanoviště jsme se dozvěděli, na jaké
stránce můžeme vytvořit QR kód. A třetí stanoviště se vztahovalo
hlavně k kinectu a k dětské verzi plošných spojů. A nakonec jsme se
dostali k 3D kinu a odjezdu domů.                                 Petr, 8. třída

Florbal

Nejpopulárnějším sportem na naší základní škole je bezesporu
florbal. Kroužek florbalu má dlouhou tradici. Vždyť ho hrajeme již
osmnáctým rokem a o zájemce nikdy není nouze. Letos pravidelně
chodí do kroužku 35 chlapců i dívek z 2. - 9. ročníku. Na tréninku
nacvičujeme základní florbalové dovednosti – driblink, přihrávky,
střelbu z místa i z pohybu. Pak hrajeme mezi sebou zápasy.

Školní výlet druháků

V pátek 23. května jsme jeli do Velkých Karlovic. Jeli jsme
autobusem. Jeli jsme do stájí Valencio. Tam byli hezcí koníci. Pak
jsme šli do muzea. A nakonec jsme šli na Soláň. Na Soláni se mi
líbilo, jak jsme se tam mohli proběhnout. Celý výlet byl hezký.
					                  Ondra
Výlet byl úžasný, jeli s námi kamarádi a bylo veselo, v autobuse
jsme zpívali. 			                              Maruška
Byli jsme v muzeu, koupila jsem si dvě ovečky. Také jsme měli
dvě zmrzliny. 				               Terezka
Líbilo se mi, jak jsme dávali koníkům mrkve.   	
                                           Marianka, všichni ze současné 3. třídy

Výběr nejlepších chlapců i dívek se pravidelně zapojuje do
okrskových i okresních kol celorepublikové soutěže Orion florbal
cup ve všech kategoriích. Již 16 let se pravidelně účastníme
Regionální florbalové ligy ve Vsetíně. Družstvo ZŠ Jablůnka
dosahuje v letošním ročníku dobrých výsledků a po dvou turnajích
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Návštěva ze Slovenska

V pondělí 23. června na Valašsko přijeli žáci a učitelé z naší
partnerské slovenské školy ze Svinné. Společně jsme navštívili
požárem zasažené Pustevny a kolem sochy slovanského boha
Radegasta došli až na vrchol Radhoště a zpět. Na oběd jsme se
vrátili do školy, zasportovali si, zabubnovali se šoumenem Radkem
a strávili příjemné odpoledne v areálu školy. Akci jsme uskutečnili
za podpory Zlínského kraje. Už dnes se těšíme na další naše společná
setkání s přáteli ze Slovenska.                                Mgr. Luděk Drlík

ošetřovatelce. V pavilonu Yucatan jsme viděli volně puštěného
ptáčka a opici. Já jsem zahlédla lenochoda na laně. Po zhlédnutí
expozice Yucatan jsme odjeli autobusem zpět do školy. Tam nás
čekal oběd.				         Eva, 5. třída

Den stromů

V pondělí 20. října jsme měli ve škole program ke Dni stromů.
Nejprve jsme si povídali a pak se rozdělili na skupiny, já jsem byla
se Sárou. Dostaly jsme 2 papíry; na jednom byl vytisknut obrázek
lesa a na druhém zvířata s názvy. Zvířata jsme vystřihly a nalepily,
kam patří :). Překvapilo nás, kolik malých obyvatel tady žije.
A potom jsme šli do lesááá... Stoupali jsme po cestě nahoru nad
naši milovanou školu. Vešli jsme do lesa, kde bylo nádherné ticho.
Dělali jsme si frotáž kmene určených stromů a sbírali k nim listy.
Moc se mi to líbilo.				        Bára, 5. třída

Okresní přebor škol v šachu

Ve středu 26. listopadu se uskutečnil šachový turnaj čtyřčlenných
družstev. Turnaj se konal ve Vsetíně v Alcedu. Hrálo se dvakrát 15
minut na partii a osm kol. Byly tam 2 skupiny – mladší a starší. Já
jsem hrál za starší. Nakonec jsme dopadli na 4. místě ze 13 mužstev.
Poté jsme jeli vlakem zpátky do Jablůnky.                   Lukáš 8. třída

Školní výlet do Prahy

Společně s pátou a šestou třídou jsme 11. listopadu 2014 jeli
na výlet do Prahy. Musel jsem vstávat v půl páté ráno. Moc se mi
nechtělo. Ale přemohl jsem se a v 5 hodin jsem byl na nádraží.
Když jsme se přiblížili k Praze, tak jsem si v duchu řekl: „Konečně
tam budeme!“ Protože jsme tam jeli čtyři hodiny. Vystoupili jsme na
vlakovém nádraží, které vypadalo jako hangár pro letadla. Tak jsme
vyrazili. Byli jsme na Pražském hradě, ve Zlaté uličce, na Karlově
mostě, v Týnském chrámu a ještě na jiných místech. Poté jsme měli
půlhodinový rozchod. Koupil jsem mámě řetízek s jejím jménem.
Před odjezdem domů jsme se ještě prošli po Václavském náměstí.
Moc se mi v našem hlavním městě líbilo. Akorát jsem byl
unavený, ale rád bych jel se třídou na takový výlet zase.
					     Tonda, 6. třída

Celkově nás reprezentovalo 12 šachistů, od druhé až po devátou
třídu. V každém družstvu byli původně dva náhradníci. Ne vše
ale proběhlo podle původního plánu. Dvě méně šťastné školy,
jejichž hráči na poslední chvíli nepřijeli, nás požádaly o výpomoc.
Neodmítli jsme a naši náhradníci tak dostali možnost odehrát plný
počet zápasů (a dobře si zatrénovat). Všichni účastníci dostali od
organizátorů minerálku i oplatek, ale protože šachová hra vyžaduje
hodně energie, hodily se i z domu přinesené svačinky. Že jsme
tentokrát nepřivezli medaili, vlastně asi moc nevadí. O čtvrtém
místě našeho staršího družstva rozhodla víceméně náhoda. Mladší
družstvo, za které srdnatě bojovali dva druháci, si na vidinu medaile
musí počkat. Dobrou práci odvedli a pochvalu zaslouží oba kapitáni:
Erik i Jirka.
                                       Ing. Petr Zvardoň, vedoucí kroužku šachu

Exkurze do ZOO Lešná

24. září jsme jeli na exkurzi do zoo. Jako první jsme viděli
opice, jmenovaly se Spider Monkey. Potom jsme viděli tučňáky.
Ošetřovatel nám sdělil, že jsou to hloupí ptáci. Trvá jim déle, než se
něco naučí. Potom jsme viděli malé opičky. Zjistili jsme o nich, že
si čůrají na ruce a používají to jako parfém. Na našem putování zoo
jsme viděli malého mravenečníka, měl společný výběh s dikobrazy.
Po návštěvě mravenečníka jsme navštívili akvárium s rejnoky. Ty
jsme si mohli pohladit a nakrmit krevetami. Rejnoky jsme krmili
z ruky, připomínalo to vysavač. Po svačině jsme se přesunuli do
výběhu lachtanů. Zrovna probíhalo jejich krmení a cvičení. Dělali
různé kousky, proskakovali obručí, chytali balónek a dávali pusinky
Jablůnecký zpravodaj 
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Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami
ZO SPCCH v Jablůnce se skládá z 35 členů různých věkových
kategorií. Jsme nezisková organizace a musíme si pomoct, jak můžem, přesto pořádáme různé aktivity. V letošním roce jsme jich
uskutečnili 25 v různých směrech. Mimo jiné i tyto: se ZO ČSŽ jsme
vyslechli dvě zdravotní přednášky, ZO TP Vsetín nás pozvala na tři
akce, a to na koupání do Velkého Mederu, na hrad Bouzov spojenou
s vinným sklepem v Polešovicích a k opékání špekáčků spojeným s
poslechem hudby. Společně  to byly hezky strávené chvíle. Také i u
nás jsme společně prožili několik krásných a zábavných dnů, hlavně
akce na výletišti, vyjížďka na kole a jiné … Věřím, že se nám bude
dařit i nadále tak jako doposud.            
Srdečně zveme do našich řad nové členy!
  Do roku 2015 přeji všem našim členům, spoluobčanům Jablůnky a nově zvoleným představitelům naší obce hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v další práci!                                                             
Předsedkyně ZO SPCCH Květa Ondruchová

I letos přišel Mikuláš
5. prosince   2014v podvečer   se konal v Jablůnce Mikulášský
večírek pro členky ČSŽ.   Děti z MŠ pod vedením paní učitelky
Škrobánkové zazpívaly mikulášské písničky a vánoční koledy.  Dárečky předal Mikuláš s andělem a čerty. Smlsly jsme si na  pekelně
dobrémobčerstvení .
Ve veselé náladě jsme ukončily poslední akci letošního roku.Děkujeme bývalému obecnímu zastupitelstvu za  spolupráci.

JABLŮNKA ČTE DĚTEM
Vážení občané,
pro rok 2015 připravujeme v naší obecní knihovně projekt pro děti
a rodiče nazvaný JABLŮNKA ČTE DĚTEM. Chceme tímto podpořit
celostátní kampaň Celé Česko čte dětem, která se zaměřuje na podporu
čtenářské gramotnosti dětí a mládeže.
Jde o pravidelná měsíční setkání za účelem hlasitého předčítání dětem.
Chtěly bychom propojit všechny generace a přizvat ke čtení nejen maminky a tatínky, ale i babičky a dědečky, učitele, členy vedení obecního
úřadu či známé osobnosti. Cílem hlasitého předčítání je ukázat rodičům,
kolik mohou svým dětem dát, když se pravidelné předčítání stane doma
samozřejmostí, když se stane rituálem.
Další praktický význam těchto setkání vidíme ve vzájemném rozšiřo-

vání obzorů v oblasti dětské literatury. Na webových stránkách knihovny
bychom chtěly zřídit sekci „Jablůnka čte dětem,“ kde se mohou hlásit
dobrovolnící k předčítání, kde mohou rodiče posílat tipy na knížky k
předčítání, vyměňovat si zkušenosti a názory na dětskou literaturu.
V rámci tohoto projektu jsme rovněž začaly v knihovně budovat dětský koutek, aby i ti nejmenší, kteří při čtení ještě nevydrží dlouho, se
mohli zabavit jinak. Do této akce se zapojila i řada maminek a darovala
hračku či polštářek.  Plánujeme pořídit do knihovny řadu polštářků a sedacích vaků, aby měly děti při čtení pohodlí a abychom navodili příjemnou neformální atmosféru pro malé čtenáře.
Doufáme, že tímto projektem oslovíme i Vás či Vaše blízké.
                              Autorky projektu Helena Palátová, Jana Brinčeková
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Valašský kosmonaut
Ono sa praví, že když Pánbúh nadělovál ty pozemky, tož na Valacha trochu pozapomjél. Hanák dostal kus úrodnej zemje kolem
Moravy. Jihomoravjan Pálavské vrchy, gde sa dobrému vínku dařilo. No a  Valachovi dal ty krpále ze slínovicú a kamením. Valach na
to mžúral, gdyž v zapadajícím slunku přehlédal svoje stáda oveček a
brblal: „Tož to sem pjekno dopad. Tys mňa Panebože nespravedlivo
odbýl.“ No ale gdyž dozrály první trnečky a pěkno jich nasypal do
bečky, (eště nevjeděl, že sa tomu říká fermentácija), už mu začalo v
lebani svítať a frňákem  mocně krútit. Zatopil ve šporheli a na koleně zkrútil hada, tak přišél na proces destilační. Jak do tej prúzračnej
tekutiny ponořil pysčiska a jazyčiskem zalovil,  srdéčko mu poskočilo radošťú: „To sú hodnoty!“ Brblal si spokojno pod fúsiska a oči
mu zasvítily, jak dvě petrolejky na posledním vagóně Jasenického
expresu, co převážal  pracujúcí z odpolední.
  Pravda, koleje do Zbrojovky už včil nevedú. Tam sa to zmjénilo
k nepoznáňú. Jak nastúpili ostřílaní manažeři, nechali koleje vytrhať
a ze šrotu si přidali pjekné prémie ke svojím platom. Eném násep
ostal, jak po Baťovi u Jasenné, aby Valachom připomínal dobu, gde
gdysi jezdili vlakem. Včil sa tam prej bude jezdiť na koloch, ale až
sa objevijá nejaké peníze, protože ty ze Zbrojovky sa už asi neobjevijá vúbec.
Nekeré vjeci sa mjenijá rýchlo, nekeré zasej vúbec. Mezi ty co sa
mjenijá velice málo, patřijá malebné kopečky  a kopčiska zdejšího
kraja. Ty sú trvalo velice krásné a ještě pěknější sú údolí mezi nima.
Do tých údolí je umístěná takej  vjetšina valašských dědín a městeček. V jednom takovém, moc pjekném a zakrúceném údolí, je aj
dědina Oznica.
Začíná negde u dolního konca Mikulůvky, zvaného V Mlýnci a
točí sa kolem potoka, kerý sa menuje Oznička, až k místní putyce a
dál do kopcú. Kostel v dědině doposaváď chybí, enem dřevjená a z
trámú zrúbená zvonička sa vypíná na jednom z přilehlých kopčísk.
Putyku tu přebudovali komunisti v sedmdesátých rokoch. Obávali
sa, že by mohl vzniknúť kostel prvej, jak opravená chalupa hospody
a to by podle jejich zkúseností znamenalo: „Gde je enem kostel a
není putyky, tam by mohla vzniknut antikomunistická centrála.“
Na kole, od tej putyky, možete zahnúť nalevo a dolú a potem
sa vydať s velikým funěním do kopca, kolem pjekných chalúpek,
až k tej dřevjenej zvoničce. Tam je  moc pěkný pohled, přes údolí
Mikulůvky, na protáhlý hřebeň Krbáckých a Václavovských vrchú.
Gdo si trúfne a spustí sa s tým koliskem dolú do Mikulůvky a vyšlape eště vjetší krpál ke Svrčinovi, može sa aj občerstviť dobrú
Plzňú a grilovaným búčkem, až mu z teho gryndy potečú po bradě,
jak pasteveckému psovi u bačového ohňa, nad kerým sa krútí kus
masiska skopového.
No a gdyž sa budete cítiť enem v menší formě, tož neodbočíte
u tej oznickej putyky dolú, ale pojede furt hore, klikatú cestú do
kopca, až narazíte na malebné místo, kerému sa říká U obrázku.
Prej tam gdysi aj habsburský císař Franz Jozef I. zastavil, při tých
vojenských manévroch a kochal sa takej pohlédama do údolí.  Tož
tam si lapnete na lavičku mezi stromy, abyste popadli dechu po tem
výkonu. A gdyž sa vám puls ukľudní, možete sa kochať pohledem
na celú dědinu, omámení eště vóňu rozkvetlých líp.
Potem už stačí ujíť enem 200 metrú na západ, po tem Brankovském hřebeni a stanete na místě, kerému sa říká Húrka. Tam sa vám
otevře nádherný pohled na Kelč, ale aj dál přes koryto Bečvy až k
Oderským vrchom, až vám to bude srdéčko svírať.
Ale vraťme sa k temu obrázku, ze kterého je viděť, jak sa ta dědina postupno rozšiřovala do bočných ulíc a uliček a šplhala sa aj do
vrchu kopců na jednej, ale aj na druhej straně teho potoka Ozničky.
A takej je pěkno viděť, jak ty boční cesty sa u teho potoka spojujú
s tú hlavní, jak kosti ryby s páteřú, enem ta kostra je trochu pokrúcená.
No a v tych šedesátých rokoch minulého storočá, tak postupně
přibývaly chalupy u tej cesty, až jich byla celá řada a krútilo sa to
hore, až do Brankovského hřebeňa. Gdyž už ty chalupy stály, bylo
potřeba vytvořiť aj nejakú kanalizáciju. Na sračky sa to eště nedělalo, čističky vtedyvá nebyly. Ty sa sbírali do žump a na podzim,
pjekně vyvážaly na lúky a poľa kolem dědiny. Šak to tú dobú bylo v

dědině aj patřično cítiť. Smrad sa táhl celým údolím, že by mohl aj
čagany v tem hustém luftu vješať.
Ale dešťovú vodu, tu už v tej době umjeli pjekno odvésť do potoka, aby jim to u chalup nenadělalo paseky. Protože taková pjekná
valašská búřka, nadělala  pořádnú starosť ne jednému Valachovi.
Každý Valach, v tej době, stavjál sklep pod chalupú.  V dobách
minulých sa stavjalo vedľa chalupy, aby sa tam mohly skladovať
zemáky a jabka na zimu. No včilkaj sa stavjalo pod chalupú, aby sa
mohlo v tých sklepoch glgať a nebyť  na očách svojim robkám, keré
by hneď začli stvářať. Takový sklep pod chalupú, sa mosí pořádně
odvodniť od dešťovej vody, kerej bylo na Valašsku dycky dosť.
Tak aj v tej Oznici starosta dbal na to, aby sa spolu s budováním
nového tratuára, nezapomjélo na  kanalizáciju dešťové vody, keré
obyvatele čas za časem potrápily. Ponajprv sa ty vody odváďaly
pomocí járkú kolem cest, ale pozdějúc, aby to vypadalo kultúrno,
sa položily betonové rúry pod cestu a po nejakých metroch sa do
nich vložily šachty s litinovú mřížú. Taková mříž vážila kolem 50ti kilo, aby ju ty vody nemohly nadzvednúť. S cigánama sa tedyvá
eště nepočítalo.
V poslední chalupě, kerá byla až hore pod kopcem býval strýček
Pagáčú. To byl člověk velice šetrný. Každú korunu v prstoch dvakrát
obrátil než ju vydál a nigdy v putyce kalíška nekúpil. Shromažďoval
kolem chalupy spústu harampádí, keré k ničemu nepotřebovál. On
by aj neco vyhodil, ale šrotovalo mu to v lebani, že by to eště negdo
na něco použil a s tým sa on těžko smiřovál.
Přeca enem pokrok dorazil aj do jeho chalupy a tak si pořídil
plynový šporák. To byla vjec. Škrknul sirkami nad plotýnkú a za
chvílu už voda vařila. Plyn sa ale používál enem kapalný. To byl
ten propan- bután, co mu dycky dovézli až dole ke konsumu a on si
to pěkno na vozíčku odtáhl až navrch k chalupě. Používal veliké 15
kg bomby a tak sa s tým aj trochu nasmýkal než to do teho kopca
vytlačíl.
Celý týden potom na tem vyvářal a v pátek si šel vymjeniť prázdnú bombu za novú, plnú. Protože to byl plyn kapalný, bylo to aj v tej
nádobě slyšeť, gdyž tým zažblóchal.
Gdyž sa tak chystál, že tu prázdnú bombu pojede   vyměnit a
zašblóchal s tú flašú, zdálo sa mu, že tam eště neco zostalo. Tlaku už
to nemjelo. „Ale co gdyby to negdo eště nejak použíl, tož to přeca
nemože dopustiť, když sem to zaplatil.“ Šrotovalo mu v tej jeho  
makovici. „Šak nejsu nejaký Rotchild, abych tady nekeho financoval. To si já nemožu dovoliť“  A přemýšlel, jak s tým zbytkem teho
tekutého plyna naloží.
Kúlal očama po dvoře a na cestu, až mu pohled spočinul na
těžkej litinovej mříži obecního kanála. „Páni, to je nápad. Tam to
pjekno vyleju a životnému prostřéďú nezpúsobím žádnú újmu.“ Ušťuřoval sa spokojeno pod fúsy, gdyž sa vydal  za chalupu pro flašu.
Jak ju došúlal nad kanál, opatrno otevřel kohút a zkapalněný plyn  
pomalúčku mizél v útrobách kanála. Bylo tam teho, k jeho velikému
údivu vjac než čekal a tak to aj trvalo nejakú chvílu než posledný
propán-bután zmizel nenávratno v betonovéj rúře. „A je to! Z teho
kanálu už ho nigdo nedostane.“ Brblal si spokojeně nepřejícný Pagáč. „A včil možu vyraziť pro novú flašu.“ A začal si chystať vozík.
O pár chalup nížej, sa po odpolední směně, zrovna hrabal z cích  
nejaký Ozéfek Cmérkú. Ten byl velice silný kúřák, ale protože nemjel rád zasmraděné záclony od kúřa, chodil si vždycky zabafať ven
před branku. Každé ráno po směně tak lakonický vychutnával svoju
neřesť a s velikým zaľúbením sledoval ruch v probúzajúcí sa dědině. Z papule požitkářky vypúštal oblaka modrého dýmu, pravidelně
chrchlal a odklepával horký popel nad kanálovú mřížú. „Aspoň  si
doma nenadělám bordel.“ Pomyslel si v duchu.
Ne jináč tomu bylo aj tento deň. Údolí bylo ponořené do ranní
mlhy, slunku sa z tej mlhy moc nechtělo a z okolních lesú sa zvolna
pařilo jak v městské  prádelně. „Porostú hřiby,“ Mudroval a chystal
si vychutnat svoju první Startku. V tých silných prstách sa mu to tú
vlhkosťú nejak zežmúlalo a nedařilo sa mu odlepiť  stanijól z novej
krabičky cigaret. Začal brblať, jak hrnec s nedokvašeným zelém.
„Do paroma! Mohli by to dávať do lepších krabiček, Šak už to stojí,
jak Ameriky a papír na tem je, jak z Rudého Práva.“
Po nejakej chvíli zapasení, sa mu podařilo dostať přes vrstvu
prúhledného stanijóla. Rozlepil vrchní spoj a nedočkavo poklepával
prsty do dna, aby sa bez poškození drahocenného obsahu, dostál k
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prvej cigaretě. Mezitým sa propán-bután v kanále pomalu plížil a
rozpínal, dle fyzikálních zákonú, od horní chalupy až po spodní a
u každé kanálové mříže vypúšťal do vzduchu svúj etérický smrad.
„Fuj! To je smrad, jak z Dezy.“ Brblal Ozéfek Cmérkú, stojací
rovno na kanálové mříži a nedočkavo žmúlal v papuli eště nezapálenú cigaretu. „Mosím si protáhnúť plúca voňavým nikotinem,
ať neztratím chuť v tem proklatém smradě.“ A sáhl do kapse pro
sirky. Gdyž odhodil zfúklú sirku metr a půl od kanála, nedělo sa eště
celkem nic. Ale gdyž labužnicky vyfúknul oblak  dýmu a odklepl
popel z cigarety rovno do kanála, začly sa děť neuvjeřitelné vjeci.
Popel eště ani nedoletěl k mříži, gdyž to pod celú cestú zadunělo, jak
při zemňetřeséní. První vyletěl poklop u strýca Pagáčového, před
horní chalupú. Pagáč na to nevjeřícno vyvalil oči. Potem vyskákali
všecky poklopy až k Cmérkovej chalupě a kanál sa hořícím plynem

festovně natlakoval.  Ozéfek Cmérkú ostál jak přikovaný, gdyž sa
pod ním mříž zvedla a on, jak v katapultu, vyletěl aj s ňú do nekolika
metrú výšky nad chalupú.
Zpátky na zem už dopadl každý zvlášť, ale zatým co mříž bez  
známek poškození, Ozef vypadal, jak gdyby ho protáhli dýmnicú
parní lokomotivy, co tu gdysi pravidelně táhla od Mezříčí vagóny s
uhlím na Slovensko do Košic. Fúzy aj vlasy měl oškvrklé jak smeták
po ročním používání. Obočí žádné, jak baba po čerstvej kozmetice a
kolena dotlučené, jak jablunečtí fotbalisti v dobách, gdy hrávali eště
na škvárovém hřišti Let netrval dlúho. Nad Zemňú sa pohyboval
enem nekolik sekúnd, ale následky ho provázaly  nekolik měsícú.
Chlapi v hospodě sa mohli uřehoniť, gdyž ho viděli vcházať do
dveří putyky.
Tak sa z Ozefa stal první Valašský kozmonaut, eště prvej než vyletěl Remek. Enem ty pocty byly pro každého inačí.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
HISTORIE FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ V JABLŮNCE V 18.–20. STOLETÍ
Milí bratři a sestry, vážení spoluobčané!
Od 3. ledna do 3. dubna letošního roku jsem byl v rámci svého
kazatelského povolání uvolněn pro práci na projektu s názvem: Historie
Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce v 18.–20. stol.
Při historickém zkoumání jsem se zaobíral specializovanou literaturou,
archivními prameny a dalšími, blíže nespecifickými, zdroji. Z tohoto
obsáhlého bádání zde nastíním alespoň základní informace daného
projektu.
Ve svém studiu jsem se podrobně zaměřil na protireformační hnutí
valašských evangelíků v 18. stol., dále pak na falešný toleranční patent
a zesílenou protireformaci. Následovala doba osvícenství a vydání
Tolerančního patentu, včetně jeho realizace zejména v naší oblasti; tehdy
se i jablůnečtí evangelíci veřejně přihlašují k víře otců.
V polovině 19. stol. vzniká v naší obci konfesijní (evangelická)
škola; ta je posléze transformována na školu obecnou. Rovněž je toto
období časem, kdy vychází Protestantský patent, který teprve nyní plně
zrovnoprávňuje evangelickou víru s katolickou. Koncem 19. stol. vzniká
v Jablůnce filiálka vsetínského horního sboru.
Roku 1892 přichází do Jablůnky první duchovní správce, a to Jan
Drobný (1892–1934); období jeho působení je poznamenáno zejména
obnovou vyhořelého chrámu a sociální aktivitou po požáru obce v r.
1903 i transformací jablůnecké filiálky na farní sbor v r. 1906. Za jeho
působení dochází ještě k jedné historicky důležité skutečnosti, a to vzniku
Českobratrské církve evangelické, jež je ustanovena na Generálním
sněmu, 18. prosince 1918, jako sloučení helvetské a luterské větve dvou
protestantských proudů.
V mladší historii, století dvacátém, se jednalo o duchovní působení
Josefa Ondrucha (1934–1945), Bohumíra Popeláře (1945–1961) a
Miroslava Janeby (1967–2006). V letech 1961–1967 byl evangelický
sbor neobsazen a probíhal nelehký zápas  o zachování samostatnosti před
sloučením s prženským sborem.
Sbor, to však nejsou jen kazatelé, ale jedná se o organický celek
mající své tradiční, ale i nové či specifické projevy. V minulém století
např. dochází ke vzniku modlitebních skupinek a k počátkům zdejšího
charismatického hnutí. Také po hmotné stránce je třeba říci, že bylo
vynaloženo mnoho stavebního úsilí.
Děkuji všem, kteří byli ochotni ke spolupráci a poskytli mně odkazy
na vhodné listinné zdroje, zejména paní kronikářce a knihovnici, sestře
Janě Brinčekové.              
O výsledcích bádání z tohoto projektu smíte být seznámeni při přijetí
pozvání  na právě chystané přednášky o historii zdejšího evangelického
sboru. Po každé přednášce je otevřena diskuse k danému období.
Nakonec je možno hovořit  i o současnosti a načrtnout výhledy zdejších
evangelíků do budoucnosti.
Věřím, že tato příležitost je vhodným podnětem ke vzájemnému
setkání a seznámení se s jistou, specifickou, částí naší obecní historie,
konkrétně dějin zdejšího farního sboru. Neb dějiny nejsou jen události
minulé, protože tu dnešní historii tvoříme také my sami tím, jak jsme

ochotni či neochotni, ve svém životě se k nynějšímu dění kolem sebe
postavit a v konečném důsledku i samotným uměním žít.
				        Martin Tomešek, kazatel

Pozvání na návštěvu v těchto svátečních dnech

Milí spoluobčané! Srdečně vás zveme v tomto vánočním čase na
sváteční bohoslužebná a další jiná setkání, která připravujeme.
V neděli 21. prosince 2014 v 15 hod. se uskuteční Vánoční koncert
s folklorním spolkem Jasénka. Účinkovat budou: Jasénčanky a Malá
Jasénka.
Dále pak připravujeme Dětskou vánoční slavnost na Štědrý den (středa
24. 12. 2014), bohoslužby s Večeří Páně na Boží hod vánoční (čtvrtek
25. 12. 2014), nedělní bohoslužby mezi svátky (28. 12. 2014) a první
bohoslužby v příštím roce na Nový rok (1. 1. 2015) v 9 hod.
Na první polovinu příštího roku plánujeme besedy o historii našeho
sboru. – Termíny setkání budou předem zveřejněny.  
Všechna tato setkání se konají ve vyhřátém sále sborového domu!  
			              Staršovstvo FS ČCE v Jablůnce

Rodinné centrum Jabloňka, z. s.

Dobrá zpráva!
Milé maminky, tatínci, prarodiče a děti, s radostí dáváme na vědomí, že
KLUB JABLOŇKA fungující již 4 rokem na evangelické faře (FS ČCE
v Jablůnce), se mění na registrované Rodinné centrum Jabloňka, z. s.
(zapsaný spolek). Jako zakladatelka tohoto RC mám velkou radost z toho
jak se Jabloňka za ty roky „vyvíjela“. Jabloňkou prošlo víc než 200 osob.
Stala se místem setkávání, navazování dětských i dospěláckých vztahů.
Jabloňka se velkou měrou podílí na všestranném rozvoji dětí a vzdělávání
rodičů v péči o své děti, blízké a zdraví.
Naše čtvrteční setkávání nabízí pestrý program: kvalitní, odborné
přednášky, diskuse, cvičení pro děti, workshopy, výtvarnou, hudební či
kreativní činnost. Velmi si cením jednotlivců, kteří naši činnost podporují
(finančně, materiálně či svým osobním umem). Program našeho centra
můžete najít ještě na „starých stránkách“ www.klubjablonka.estranky.cz
v ikoně program nebo na plakátech.
                                           Přeji pěkný vánoční čas! Renata Tomešková
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V čem jsme se angažovali v letošním roce
a co nás trápí
  I když jsme jen jedna malá částečka celé církve – evangelický sbor
v Jablůnce (oficiálně: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v
Jablůnce), přesto i nám bylo dopřáno angažovat se společnými silami v
těchto věcech a událostech:
  Mimo bohoslužebná shromáždění, která jsou pro náš duchovní život
stěžejní, je mnoho reálných věcí, kterými jsme směli letos přispět k
rozhojnění Boží lásky, v naší obci i ve světě: spoluúčast na Tříkrálové
sbírce, modlitební týden – prosby a přímluvy nejen za křesťany, ale za
celý svět. Finanční i duchovní podpora v Hospici Citadela ve Valašském
Meziříčí; Probouzení broučků a v neposlední řadě několika finančními
sbírkami na postižené z celého světa (pomoc vdovám a sirotkům v
Etiopii, pomoc pronásledovaným z Iráku, Sýrie a Libanonu...). – Církevní
sbírky jsou doručovány přes ověřené jednotlivce či instituce tak, aby byla
zajištěna smysluplnost a účelnost vynaložených finančních prostředků.
   Velkým celosvětovým trápením letošního roku je vznik tzv.
Islámského státu a s tím související nastolení chalífátu (zavedení
radikálního islámského práva v okupovaných územích se vším všudy).
Zvláště zvěrstva bojovníků Islámského státu nás nesmí nechat v klidu. –
K takovým věcem prostě nelze mlčet! Protože mlčení většiny se nakonec
v dějinách právě té většině vymstilo. Stačí si vzpomenout na dvě největší

STEZKA ODVAHY 2014
V pátek 3. 10. 2014 se na tenisových kurtech v Jablůnce uskutečnila tradiční Stezka odvahy. Letos se jednalo o jubilejní 10. ročník
a návštěvnost byla opět velká. Děti přišly        v maskách a nejprve soutěžily o nejstrašidelnější masku. Ti nejlepší si odnesli krásné
ceny. Po soutěži si děti vyráběly woodoo ze špejlí, to proto, aby
byly v lese chráněny před strašidly. Zároveň si na tenisových kurtech mohly zasoutěžit ve skoku v pytli, v hodu míčkem, ve slalomu
a v dalších sportovních disciplínách. Pro děti byla také připravena
bohatá tombola, která obsahovala 300 krásných cen.
Po setmění vyrážely první skupinky na asi 3 km dlouhou Stezku
odvahy. První stanoviště čekalo na děti u hřbitova. Tady se potkaly s
mnichem a 2 smrtkami a dozvěděly se také strašidelný příběh, který
je provázel celou stezkou. Dále jejich cesta vedla k mrtvé nevěstě
a ženichovi a potom k rakvi s upírkou. A teď už dál přes krásně
osvětlené pole. Zdálky se ozýval strašidelný zvuk motorové pily,
děti musely překonat svůj strach a jít za tím strašidelným zvukem.
Z ničeho nic se před dětmi v poli objevil hrad s bílou a černou paní.

diktatury minulého století: nacistickou a komunistickou. Bylo by velikou
tragédií pro toto století, kdyby nastala diktatura islámská. Zatím má k
tomu všechny indicie předešlých dvou… I to mlčení většiny!
   A právě proto je třeba si uvědomit, že tolerance zla páchaného
menšinou se té většině nikdy, z dlouhodobého hlediska, nevyplatila.
Nejde o strašení. Podobně mluvili už kdysi starozákonní proroci, když
varovali svůj lid. Také jim nevěřili. Nakonec byla podrobena i ta většina,
i ti spravedliví.
  Když se nad tím takto zamyslíme – že jde v podstatě o spravedlnost
–, pak nás úsilí o nastolování spravedlnosti nutí k aktivnímu přístupu k
životu. K hledání účelných a smysluplných cest pomoci nejen sobě, ale
i druhým.
  Prosím vás proto o moudrost, abyste, byť se třeba i cítíte slabí a malí,
neklesali na mysli, ale dovedli všichni ať už křesťané či nekřesťané
hledat cesty vskutku účelné pomoci, např. alespoň minimálně ve formě
finančních darů.
  Za náš sbor jsem rád, že se nám podařilo alespoň dvěma proběhlými
letošními přednáškami o islámu něco málo osvětlit. – Našimi hosty byli
ThDr. Jindřich Slabý, emeritní kazatel a bratr Lukáš Lhoťan, současný
publicista o aktuálním dění a vývoji islámského náboženství u nás.
  Jsme si dobře vědomi, že to co děláme, neděláme sami ze sebe, ale
toto dílo se daří díky velké milosti Boží, která nás všechny zahrnuje. Kéž
se nám podaří se Jeho pomocí ještě mnohem více!
				               M. Tomešek, kazatel
Hrad střežil rytíř, který zadal dětem úkol, aby mohly jít dále. Děti
se ještě setkaly se strašidelnými dýněmi, smrťáky, Fredym a Frankensteinem, než došly k obrovské pavučině, ve které byla uvězněna princezna. Skupinky musely prolézt pavučinou, aby princeznu
vysvobodily. Sotva se ale k pavučině přiblížily, ze stromu se spustil obří pavouk. To bylo křiku! Ale stezka ještě nekončí. Ještě na
děti čekali mimozemšťani, Fantomas s vlkem, zombii s kuchařem a
hrobník s jeptiškou. Na posledním stanovišti vítaly děti čarodějnice
a skupinky zapsaly do kroniky, čeho se nejvíc bály a co se jim nejvíc
líbilo. Během celé stezky sbíraly děti indície na vyplnění strašidelné křížovky. Pokud se jim podařilo křížovku vyplnit, dostal každý
účastník sladkou odměnu. Zážitky ze Stezky jsme pak společně probrali u velkého táboráku.  
Celkový počet dětí, které si Stezku prošly, byl v letošním roce
365. Celkem bylo na kurtech   500 účastníků a na organizaci celé
akce se podílelo 60 dobrovolníků, kterým patří velké poděkování.  
Děkujeme zároveň i všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné
akci zorganizovat. Akce byla velmi pozitivně hodnocena. Veškeré
fotografie jsou umístěny na Facebooku:Stezkaodvahy.

Volejbalový oddíl TJ Spartak Jablůnka
Tradiční zpravodajství z činnosti oddílu, který jako jediný reprezentuje naši tělovýchovnou jednotu Spartak v registrované soutěži. Jedná se sice o soutěž pouze na úrovni okresu, ale s tradičními výsledky – stejně jako v minulých letech, i v sezóně
2014/2015 jsme v průběžném pořadí na prvním místě v tabulce okresního přeboru žen a věříme, že tuto příčku uhájíme i v dalších zápasech. Našim cílem je zopakovat úspěchy
v předchozích letech a opět stát na stupni nejvyšším, i když
nemáme ambice postoupit do krajské soutěže. Vzhledem k   
malé základně hráček,  kdy často musíme odsunovat zápasy
z důvodů nemoci či pracovní zaneprázdněnosti, nemůžeme
si tedy dovolit hrát vyšší soutěž, i když by si ji některé hráčky zasloužily. Alespoň je tedy „propůjčujeme“ dlouholetému spřízněnému oddílu VK Hošťálková, který působí v
krajské soutěži a určitě naše Míša Polášková a Soňa Hurtíková nemalou měrou přispívají k tomu, že se toto družstvo
letos drží na předních místech tabulky.
Letos jsme náš tým „oděli“ do nových teplákových souprav, a to díky firmě MATRIX, s.r.o., která nám poskytla
finance, stejně jako již dříve na zakoupení dresů.
Přejeme všem pohodové vánoce, pevné zdraví v nastávajícím roce a doufáme, že si najde cestu na naše okresní zá-

polení více přiznivců volejbalu, termíny zápasů vždy oznamujeme
na plakátovací ploše před tělocvičnou.
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SOKOL JABLŮNKA
Milé sestry a bratři, vážení spoluobčané,
všechny vás srdečně zdravím před nadcházejícím koncem roku
2014. Je pro mně potěšením napsat pár slov o aktuálním dění tělovýchovné jednoty Sokol, jejíž chod velmi ovlivnilo vážné onemocnění
naší starostky a cvičitelky paní Jiřiny Martínkové. Všichni ji přejeme brzké uzdravení, aby se znovu mohla zapojit do sportovního
života v naší obci. V současné době cvičí patnáct maminek s dětmi
v tělocvičně ZŠ Jablůnka pod vedením Silvie Procházkové. Je velmi

důležité podporovat tělesný rozvoj dětí, utužovat ho pravidelným
cvičením a tak napomáhat k rozvoji duševní stránky. Jak samo o
sobě říká jedno staré přísloví - ve zdravém těle zdravý duch. My
senioři se scházíme vždy rádi a v hojném počtu ať už k besedám,
táborákům nebo jen tak u kulatého stolu. I když se nevidíme tak často, pokaždé se na setkání moc těšíme a s úsměvem vzpomínáme na
zábavné historky, nebo mnohdy složité nácviky ze sokolských sletů.
Přeji Vám všem klidné prožití adventního času, krásné Vánoce plné
lásky a hodně zdraví v roce 2015.
SPORTU ZDAR!                                                                                   
                                                                                        Olga Tajzlerová                     

Cvičení rodičů s dětmi
Pod hlavičkou TJ Sokol probíhá na ZŠ Jablůnka v tělocvičně pravidelně každé úterý od 16 hodin cvičení rodičů s dětmi. Cvičení
navštěvuje 21 dětí ve věku 2 - 4 let. Děti cvičí společně se svými
rodiči nebo prarodiči, zvykají si na pobyt v kolektivu vrstevníků.
Základem cvičení jsou motivované hry s doprovodem dětských říkanek a písniček. Důraz je kladen zejména na rozvoj motoriky a
obratnosti.  V průběhu roku se mohou děti zúčastnit mnoho dalších
akcí jako je plavání, Mikuláš aj.
                                   Silvie Procházková cvičitelka všestrannosti

Jablůnka má Mistra České republiky
Jakub Procházka ve své čtvrté závodní sezóně se stal Mistrem
České republiky ve slalomu minikár 2014.Slavnostní vyhlášení minikárových jezdců proběhlo 23.listopadu ve Smetanově síni slávy
Autoklubu České republiky v Praze. Oceněni byli jezdci, kteří se
umístili do šestého místa. Sedmiletý Jakub Procházka  převzal pohár
Mistra České republiky pro rok 2014.
Dále Jakub přebral i další pohár za druhé místo v Poháru České
republiky 2014.  Zakončil tak velmi úspěšnou sezónu v roce 2014 s

celkovým umístěním:
1.místo v Evropském poháru
1.místo v Mistrovství České republiky
2.místo v Poháru České republiky
Celkem startoval v 18 závodech po celé České a Slovenské republice a vždy stál na stupních vítězů a obsadil: 9x první místo; 7x
druhé místo a 2x třetí místo. Do další sezóny mu přejeme hodně
štěstí.                                                 S pozdravem Silvie Procházková

Kroužek aerobiku
Pod záštitou ZŠ Jablůnka již 10let funguje kroužek aerobiku.   
Kroužek navštěvuje 12 děvčat. V kroužku cvičíme s overbally, velkými míči, balančními podložkami, švihadly a dalšími cvičebními
pomůckami, ale také nacvičujeme různé tance a sestavy. Tímto děvčata celoročně reprezentují školu na akcích obce se svými nápaditými vystoupeními. Posledním z vystoupení byla vánoční besídka
pro rodiče a ve školní družině. Kostýmy vznikají většinou na námět
dětí a rodiče je pak dětem pomohou dotvořit. Jednou do měsíce je
kroužek zpestřen lehkou atletikou za pomoci p. L. Zapalačové, kde
se učíme s děvčaty stojky, hvězdice, kotrmelce aj. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, co se na kroužku podílí a podporují ho.
             Silvie Procházková cvičitelka aerobiku II.třídy MŠMTV
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Hasiči Jablůnka
Vážení spoluobčané,
již jste si jistě mohli přečíst články o činnosti Sboru dobrovolných hasičů i Výjezdové jednotky. Dovolte nám nyní, abychom vás seznámili s
námi hasiči jakožto celkem. Hasiči v Jablůnce fungují již od roku 1896,
kdy byl tento spolek oficiálně založen. Od této chvíle se hasiči stali nedílnou a neodmyslitelnou součástí obce. Jsou s lidmi ve chvílích jejich strastí, když zachraňují jejich majetky před ničivou silou přírodních živlů, ale
i ve chvílích příjemných, kdy se velkou měrou podílí na kultuře v obci.
Pojďme si ale vysvětlit, proč někdy slyšíme slovo ,,výjezdová jednotka“
a jindy slovo ,,SDH“.
Každá obec je ze zákona povinna zřizovat výjezdovou jednotku pro zabezpečení požární ochrany v obci. I v Jablůnce máme tuto jednotku zřízenu
již od roku 1995. Skládáme se z 15 členů SDH, kteří jsou zaměstnáni u
obecního úřadu. Hasičská zbrojnice, včetně cisteren, oblečení a veškerého vybavení hasičů, je majetkem obecního úřadu. Kdy toto všechno mají
členové jednotky pod patronátem. Finanční stránku z velké části zajišťuje
zřizovatel jednotky (tedy Obecní úřad), ale pravidelně dostáváme dotace
od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje i od samotného Zlínského kraje. Prostředky z těchto dotací jsou vždy přesně určeny, například
na nákup vybavení poškozeného u zásahu, na nákup nového vybavení, na
opravu cisterny a podobně. Dále se nám podařilo získat i několik darů od
různých sponzorů, kdy nesmíme opomenout například nákup čtyř kusů
kompletních dýchacích přístrojů, které nám zakoupila firma Indet Safety
Systéms, a další sponzory. Naší činností nejsou jen zásahy u mimořádných
událostí, jsme samozřejmě nápomocni jak obecnímu úřadu, tak samotným
občanům, a to při čištění místních komunikací, ořezávání nebezpečných
stromů, pročišťování kanalizací a mnoha dalších věcech. Samozřejmě působíme i v oblasti prevence, kdy navštěvujeme Základní i Mateřskou školu,
kde ukazujeme dětem naše vybavení a poučujeme je, jak se mají zachovat
v různých situacích. Okruh všech našich činností je opravdu rozsáhlý, a
kdybychom je všechny měli vyjmenovat, budeme tady opravdu dlouho.
Sbor dobrovolných hasičů je nezisková organizace, která se velkou
měrou podílí na kultuře v obci. Jsme složeni převážně z občanů Jablůnky,
kteří jsou našimi členy dobrovolně. Z našich členů následně bývají vybíráni lidé, kteří vstupují do výjezdové jednotky obce. Nevlastníme ani

budovu hasičské zbrojnice, ani výletiště za ní, byť jsme se na výstavbě
obou objektů velkou měrou podíleli. Od obecního úřadu máme propůjčenou místnost bývalého archivu a zasedací místnosti v hasičské zbrojnici
a zároveň máme pod patronátem stánky na výletišti. V těchto prostorách
máme vybavení, které je majetkem Sboru dobrovolných hasičů Jablůnka.
Financování našeho sboru je závislé na naší vlastní činnosti (pořádání
kulturních akcí) a na darech od našich sponzorů a od obecního úřadu.
Bohužel naše snahy o podporu kultury v obci jsou již přibližně poslední
dva roky bojkotovány tím, že vzhledem ke stížnostem dvou či tří občanů
z Jablůnky můžeme veškeré zábavy a akce pořádat pouze do 22:00. Mrzí
nás, že sami Jablůnčané podporu kultury v obci takto bojkotují a věříme,
že se tato situace co nejdříve zlepší. Přece jen, když v okolních obcích takovéto problémy s dodržováním nočního klidu nemají, tak proč by měly
být u nás? Mimo jiné se podílíme na reprezentaci obce Jablůnka účastí a
často i úspěchy na soutěžích v požárním sportu a v soutěžích TFA. Samozřejmě působíme i v oblasti prevence, kdy spolu s výjezdovou jednotkou
navštěvujeme Základní i Mateřskou školu v Jablůnce.
Vztahy výjezdové jednotky a Sboru dobrovolných hasičů jsou opravdu
propojené, neboť jsme v podstatě jeden celek, který spolu drží hlavně v
dobách, kdy nás občané Jablůnky potřebují nejvíce. To se nám potvrdilo
hlavně při ničivých povodních v letech 1997 a 2010.
Pro naše občany jsme tady vždy byli a vždy tady budeme. Aneb jak
praví naše heslo: ,,Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci!“
Za Jablůnecké hasiče
Radek Mrlina, jednatel SDH Jablůnka

Aktivity jablůneckých horolezců

V Jablůnce neexistuje horolezcký oddíl, ale řada Jablůnčanů je členy
155. horolezeckého oddílu Vsetín. Členové oddílu podnikají společné
výlety do skal, do hor, ale i na různé expedice po celém světě. Za zmínku
stojí úspěchy Honzy Paly, který jako jeden z největších českých propagátorů skialpinismu, stojí za lyžařskými expedicemi do Arménie, Gruzie,
Íránu, Kyrgyzstánu, Libanonu, na Kamčatku a do dalších odlehlých horských oblastí.
V loňském roce se nám podařilo navázat úzkou spolupráci se vsetín-

věnují jablůnečtí a vsetínští horolezci, přijďte za námi na stěnu – ať už
chcete vyzkoušet lezení na umělé stěně nebo se začít věnovat lezení po
skalkách vsetínského okresu, případně lezení v horách. Kromě tradičních
letně orientovaných lezeckých aktivit se ve velké míře věnujeme zimnímu lezení, lezení v ledu a skialpinismu.
Po přednášce na ZŠ Jablůnka jsem přesvědčen, že horolezectví a obecně aktivity zaměřené na horské sporty od umělých stěn přes cvičné skály
až po hory jako jsou Vysoké Tatry jsou pro děti zajímavou alternativnou
k tradičnímu fotbalu. Neumím popsat lepší zážitek než trávit volný čas s
kamarády či rodinou v přírodě a přitom se skvěle bavit.
Osobně jsem často oslovován našimi spoluobčany, kde, kdy a jak navštívit náš oddíl, případně jak začít s lezením. Na tyto otázky odpovídají
naše webové stránky www.ho-vsetin.cz.
Za horolezce ze Vsetína, Jablůnky a přilehlého okolí vám přeji pěkné
Vánoce a pohodový rok 2015.
Petr Brinček – místopředseda 155. Horolezeckého oddílu Vsetín

ským střediskem volného času ALCEDO, se kterým společně organizujeme horolezecké tábory. Těchto táborů se opakovaně účastní i děti z
Jablůnky. Práci s mládeží se nám z časových důvodů nedařilo dlouho
realizovat, ale díky ochotě některých lidí je tomu tento rok konečně jinak.
Na tradičně úterní horolezeckou stěnu na Základní škole ve vsetínském Luhu chodí řada dětí a dospělých trávit svůj volný čas, zvlášť když
je venku sychravo. V případě vašeho zájmu o jakékoliv aktivity, jimž se
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SPORTOVNÍ HRY A CVIČENÍ PRO DĚTI
Již druhým rokem vedu sportovní hry a cvičení pro děti, které
probíhá každou středu od 17:00 do 18:00 v místní sokolovně TJ
Spartak Jablůnka. Cvičení je určeno pro děti od 1. do 4. Třídy. Náplní hodiny jsou průpravná cvičení, která hravou formou vedou děti ke
správnému držení těla a celkovému zpevnění, rozvíjejí koordinaci,
obratnost a rychlost. Nechybí ani různé soutěže, orientace v prostoru
a psychomotorika. Děti se můžou těšit i na jízdu na koni, mikulášskou nadílku a jiné zpestření… Cvičení navštěvuje 10 až 16 dětí. V
letošním roce se pořídilo cvičební nářadí a náčiní (lavičky, balanční
chůdy, skákací pytle, překážkové dráhy, podložky a jiné vybavení).
Toto vybavení tělocvičny jsem mohla zakoupit díky Obecnímu Úřa-

du Jablůnka. Tímto bych chtěla srdečně poděkovat panu starostovi
Čeňku Hajnému a bývalému zastupitelstvu za finanční částku 12
000 korun. A zároveň bych chtěla poděkovat panu Janušovi, který
pro děti vyrobil vozítka, která jsou velmi oblíbená. Ráda bych, aby
sokolovna byla lépe vybavená, aby cvičební hodiny byly pestřejší a
rozmanitější.
A PROTO VÁS DĚTI ZVU NA PRAVIDELNÉ CVIČENÍ VE
STŘEDU!
ZACVIČÍME, ZABĚHÁME A SVALY TÍM ROZHÝBÁME!
PŘIJĎTE DĚTI MEZI NÁS, STRÁVÍTE TÍM KRÁSNÝ ČAS !
                                                          Cvičitelka  Barbora Mrlinová

HASIČI OBCE JABLŮNKA
Vážení spoluobčané,
naše jednotka je zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že
jsme povinni do 5 minut od vyhlášení poplachu vyjet k nahlášené
události a to minimálně ve zmenšeném družstvu 1+3 členů výjezdové
jednotky. Naše jednotka se skládá z 15  členů sloužících ve třech družstvech, kteří se střídají v týdenních intervalech. V letošním roce jsme
byli povoláni (k datu 1. prosince 2014) k 22  mimořádným událostem.
V naší obci jsme zasahovali v osmi případech. Jednalo se převážně
o technické pomoci spojené se silnými dešti. Samozřejmě jsme byli
také nápomocni spoluobčanům Jablůnky např. při čištění kanalizace,
odklízení spadlých stromů, čištění místních komunikací a dalších podobných činnostech.

Naše plošné pokrytí při mimořádných událostech je velmi rozsáhlé
– od Byniny až po Hovězí resp. Seninku. Mezi nejčastější události, ke
kterým jsme byli vysláni Krajským operačním střediskem Zlín, byly

technické pomoci a požáry nízkých budov a průmyslových objektů.
V letošním roce se naše výjezdová jednotka  zúčastnila i několika
odborných školení. Jednalo se například o cvičení s dýchací technikou, kurzy strojníků, cyklickou přípravu jednotky na stanici HZS
Vsetín a další.
Naše jednotka nezapomíná ani na nejmenší spoluobčany. Již pravidelně  navštěvujeme děti v místní mateřské školce i na základní škole,
kde jsme ukázali a předvedli hasičskou techniku a vybavení.
V rámci zvýšení akceschopnosti jednotky jsme se po domluvě s
vedením obce rozhodli rozšířit naši jednotku o další tři členy tedy z
12 na 15.
V rámci dotací z HZS Zlínského kraje se nám také podařilo nechat
částečně zrekonstruovat nástavbu naší Tatry 148, která byla započata
letos a v případě příznivých finančních podmínek a získání dotace
z Krajského úřadu ve Zlíně by mohla být v průběhu příštího roku
dokončena. Na tuto rekonstrukci nám z velké části přispěla i obec
Jablůnka.
Díky realizaci projektů z fondů životního prostředí se obci podařilo
zateplit budovu hasičské zbrojnice, a provést výměnu vrat a oken v
celé budově.
Více aktuálních informací o výjezdech a mnoho dalšího najdete na
našich internetových stránkách: www.hasicijablunka.webnode.cz
Na závěr nám dovolte poděkovat Obecnímu úřadu Jablůnka za
vstřícnost a finanční pomoc, které se nám od něj dostává, a všem
členům naší výjezdové jednotky za obětavou práci, kterou odvádí a
jejich rodinám za  obrovskou podporu při tomto nelehkém poslání.
Do nového roku 2015 Vám všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a
úspěchů jak v soukromém, tak i v pracovním životě.
   Za jednotku JPO II Jablůnka
       Radek Mrlina, jednatel SDH Jablůnka        

KOUPÍM LES NAD 1 HA, SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. PLATÍM HOTOVĚ. TEL: 732 210 288
PRODÁM STAVEBNÍ POZEMEK V JABLŮNCE. 737 95 32 95
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Volejbalový tým Draci Jablůnka
Náš volejbalový tým působí v naší obci již spoustu let. Protože jsme
parta dobrých kamarádů,čas od času   naše aktivity zabrousí i jinam
než na volejbalový kurt. Letos jsme pro naše děti uspořádali již po třetí
dětský den. Ten se konal 31.5. v Jablůnce v duchu „divokého Západu“.
Myslíme si,že i díky počasí byla tato akce úspěšná,užily si nejen děti ,
ale i my dospělí. Dnes bychom chtěli poděkovat všem,kteří se na této
akci jakkoli podíleli, jak účinkujícím,přátelům,rodičům,mateřské
školce,základní škole, tak i sponzorům ,protože bez nich bychom toto
nikdy nedokázali. Zvláštní poděkování patří Obecnímu úřadu Jablůnka,
který nám vypomohl nejen finanční částkou,ale  poskytl i super zázemí
a pomocnou ruku s organizací. Díky Vám všem jsme letos opět mohli
odevzdat finanční zisk z této akce do naší Mateřské školky a do Základní
školy Jablůnka. Máme radost,že naše práce a zábava přinesly užitek
pro naše ratolesti. Musíme se také trochu pochválit, protože největším
úspěchem pro nás bylo poděkování rodičů s dotazem, zda bychom si to
v dalším roku nechtěli zase zopakovat. Po zvážení jsme se rozhodli, že
pokud budeme jen trochu moci, dětský den bude a bude se nést v duchu
Doby ledové-pravěku. Ještě jednou děkujeme všem a těšíme se na další
rok.
Nejen dětským dnem jsme se letos zabavili,jako každý rok i letos

naší obci prošel Mikuláš, navštívil TJ Spartak -   cvičení s dětmi pod
vedením paní Mrlinové, mateřskou školku Jablůnka, čertíci pozlobili
i pana   starostu.. :-) , Svaz žen a samozřejmě nahlédl i do některých
domácností a zkontroloval,zda děti poslouchají své maminky a tatínky.
Nutno konstatovat, že letos si čertíci do pekla nikoho odnést nemuseli…
Těšíme se na vás zase v příštím roce a přejeme hodně úspěchů,smíchu
a pohody, PF 2015.
                                                               Volejbalový tým Draci Jablůnka.

Sbor dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
blíží se konec roku 2014 a před sebou máme rok 2015. Pojďme
tedy zhodnotit rok 2014 z pohledu nás – hasičů. Stejně jako v letech
předešlých jsme dále prohlubovali spolupráci s ostatními složkami
a spolky v obci (myslivci, včelaři, TJ Spartak Jablůnka, Svaz postižených civilizačními chorobami a dalšími) a v neposlední řadě
hlavně se samotným Obecním úřadem. V roce nadcházejícím a v
dalších letech se budeme snažit tuto spolupráci ještě více prohlubovat a utužovat.
Ve spolupráci s Obecním úřadem v Jablůnce jsme letos již tradičně uspořádali soutěž O nejlepší jablůnecků jabkovicu a soutěž O
putovní pohár starosty obce Jablůnka. Letos jsme také byli vybráni,
abychom pořádali Obvodovou soutěž v požárním sportu. Tu se nám
také zdárně podařilo zorganizovat.
Stejně jako v letech předchozích, tak i letos pokračovalo v činnosti naše družstvo mužů nad 35 let, které se zúčastnilo čtyř soutěží,
kdy na každé z nich se jim podařilo umístit na pohárovém místě.
Největší úspěch družstvo slavilo na pohárové soutěži v Jablůnce,
kde se umístilo jako první, ale i druhá příčka z Rožnova pod Radhoštěm a Obvodového kola v Jablůnce je velmi pěkné umístění. V
těchto činnostech budeme v dalších letech pokračovat a doufáme, že
výsledky budou i nadále stejně uspokojivé.
Rádi bychom naše řady dále rozšiřovali, a proto hledáme všechny
ochotné lidi, kteří by se rádi podíleli na činnostech sboru. Na našich
webových stránkách www.hasicijablunka.webnode.cz naleznete
všechny podrobné informace i náborové video. V součastné době
bohužel nenabíráme mládež do 15 let, jelikož nemáme vedoucího
mládeže. Doufáme, že v brzké době najdeme vhodného člověka,

který by byl ochoten vést mladé hasiče, abychom mohli ve svých
řadách přivítat i další mladé nadšence, kteří by se rádi stali hasiči.
Děkujeme představitelům obce i všem občanským sdružením a
sponzorům za podporu a vynikající spolupráci v roce 2014 a budeme se těšit na další spolupráci v roce 2015.
Do nového roku 2015 přejeme všem občanům naší obce hodně
štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Za Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka
Mrlina Radek, jednatel SDH

Unikátní double Tomáše Paprstky
11. ledna byl vyhlášen v Lošticích vítězem cyklokrosového Českého poháru a 13.září na šumavském Zadově vítězem Českého poháru cross-country horských kol. Tomáš závodí už několik let za
Remerx Merida team Kolín, ale vždy se hrdě hlásí ke svému Valašsku a své rodné obci. Zpočátku vozil znak obce Jablůnka na autě a
v současnosti se objevuje na závodištích ČR reklamní panel „Obec
Jablůnka podporuje Tomáše Paprstku“ a ten mu i někteří závodníci
trošku závidí.  Možná mu nejen jeho talent, ctižádostivost a poctivá sportovní dřina, ale i tento „talisman“ pomohl jako prvnímu v
ČR k tomuto mimořádnému triumfu. Jménem fan klubu děkujeme
za podporu Obecnímu úřadu a především panu starostovi Čeňkovi
Hajnému.
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FK JABLŮNKA
V současné době pod hlavičkou FK Jablůnka fungují 2 fotbalová
mužstva: Muži „A“ hrají krajskou soutěž I.B třídu a starší přípravka
nás reprezentuje v okresní soutěži.
„A mužstvo pod vedením trenéra Aleše Vyškovského a Jana Kamase skončilo v minulé sezoně na celkovém 3. místě se ziskem 47
za 14 výher, 5 remíz, 7 porážek a vylepšili tak skvělé páté místo
po podzimu, když jako jediní měli pozitivní bilanci s postupujícími
týmy Hrachovce a Příkaz. Nejlepším střelcem týmu byl Lubomír
Horák, který zatížil konto soupeřů patnácti přesnými zásahy. Svou
jarní formu si muži přenesli i do podzimní části sezóny, 3.místo s
27.získanými body předurčuje boj o nejvyšší příčky. Střelecké kopačky tentokrát obul Lukáš Čuma, 7 branek jej řadí mezi nejlepší
střelce v soutěži.
Jabluneckou rezervu -  B tým se vedení klubu po deseti letech
rozhodlo nepřihlásit do soutěže z důvodu nedostatku hráčů.
O budoucnost jablůneckého fotbalu se již léta stará trenér Luboš Janírek, který se svými mladými svěřenci hraje soutěž starších
přípravek. S pravidelnými tréninky mu při velkém množství fotbalového potěru pomahá David Bartoň, který v příštím roce projde
školením trenérů B licence, potřebnou k účasti mužstva mužů v
krajských soutěžích.
Zimní přestávku vyplní týmy tréninky v místní sokolovně.
„A“ mužstvo zvažuje účast na zimním turnaji ve Vsetíně na umělé trávě, kde je již tradičním účastníkem a který pravidelně fyzicky
i herně vylepšuje potenciál hráčů. V plánu zimní přípravy by také
neměly chybět běžky a každoroční vánoční a silvestrovský fotbálek
na hřišti.
Mezi další aktivity našeho fotbalového klubu patří činnost „starých pánů“, kteří se pravidelně účastní turnajů na Hovězí (hala), v
Semetíně a na memoriálu pořádaného na počest památky našeho
dobrého kamaráda Břetíka Hrušky.

V letošním roce jsme se museli rozloučit s dalším kamarádem ,
a to Aloisem Bartošákem  který zemřel v sobotu 23.8. ve zlínské
nemocnici ve věku pouhých 66 let .
Kdo ho znal, ví, že nikdy nezkazil žádnou srandu, miloval fotbal,
kterému se věnoval celý život a my v Jablůnce jsme měli možnost
s ním prožít posledních deset let.
Začal hrát v ,,B“ týmu, pomáhal jako laický pomezní rozhodčí
a jezdil na všechny turnaje a zápasy starých pánů ve kterých hrál i
když ho v posledních letech zlobilo srdíčko.

Jablůnecký zpravodaj vydal Obecní úřad Jablůnka 17. prosince 2014  
Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 603 477 631.  Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

