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Jablůnecký
zpravodaj

duben 2015

Máme nejlepší knihovnici okresu
Knihovnice Základní knihovny Jablůnka Jana Brinčeková zvítězila v soutěži Nejlepší knihovnice/knihovník
okresu Vsetín za rok 2014 v kategorii
profesionálních knihovníků.
V kategorii dobrovolných knihovníků byly nejlepší knihovnice Jitka
Borková a Jana Mikolášová z místní
knihovny v Růžďce.
Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané statistické výsledky
za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový vzhled obecní knihovny,
používání knihovnického programu,
webové stránky apod. Gratulujeme!

Ing. Ladislav Kryštof, člen Rady ZK pro oblast kultury, Čeněk Hajný, starosta obce a Jana Brinčeková.

Jablůnecký zpravodaj vydal Obecní úřad Jablůnka 17. dubna 2015, tel.: 571 452 210
Sazba a grafická úprava: Jalovec, s. r. o. Tisk: tiskárna Mafraprint. Distribuce do poštovních schránek a v obchodní síti.

K Jablůneckému zpravodaji…

Historie této Tatry začala v roce
1980, kdy byla vyrobena. V roce
1987 byla upravena na hasičskou cisternu a v roce 2006 ji obec Jablůnka zakoupila za částku 80 000 Kč od
rožnovských hasičů, kteří zakoupili
nový cisternový automobil.
Částku 80 000 Kč obec Jablůnka zaplatila z prodeje bývalé cisterny Škoda 706 RTHP CAS 25 (známý
jako trambus, erťák), kterou jsme prodali do sousední obce Pržno.
Na Tatře 148 bylo následně provedeno několik úprav včetně namontování nového majáku a vytvoření zadního úložného prostoru. Od té doby věrně cisterna slouží
naší jednotce (8 let). Nemůžeme si ji
vynachválit pro její vynikající jízdní vlastnosti v nepřístupném terénu,
díky kterým se můžeme dostat skoro
až k ohniskům, která jsou těžce dostupná. Další nezanedbatelnou výhodou je i to, že nádrž obsahuje 6000 litrů vody, kdy v nejbližším okolí mají
cisternu se stejnou nebo větší nádrží až hasiči ve Valašské Polance a ve
Valašském Meziříčí. Tím pádem jsme
při lesních požárech doslova spásou
pro ostatní jednotky, jelikož jim mů-

Kostel a pomník obětem I. a II. světové války a komunismu.
Milí čtenáři!
Dostává se vám do rukou Jablůnecký zpravodaj. Možná se zaleknete, že „již zase“, ale má to své důvody…
Začnu poněkud osobně: Jsem
velice rád, že na ZO prošel návrh
častějšího vycházení této tiskoviny.
Mám za to, že informovanost občanů touto cestou je jedním z důležitých prvků vzájemné kvalitní komunikace.
Je dohodnuto, že Jablůnecký zpravodaj bude vycházet pravidelně 3x
ročně, a to v polovině dubna, srpna

Rekonstrukce CAS 32 – Tatra 148

a prosince; uzávěrka čísel vždy do
konce předcházejícího měsíce. Časový interval po čtyřech měsících je
jistým kompromisem všech vzešlých
návrhů. – Tímto časovým úsekem je
vytvořen dostačující prostor pro příspěvky; ať už události minulé nebo
akce, které jsou teprve před realizací.
Potěšilo mne, že se s velmi kladným ohlasem setkala i distribuce Jablůneckého zpravodaje přímo do domovních schránek. Nenastal tak již
onen známý fenomén, kdy se tiskovina rozebrala projíždivšími obyvateli sousedních vesnic právě z veřej-

ně přístupných míst. – Vím přesto, že
se k některým z vás prosincové číslo nedostalo, proto stále apeluji na to,
aby vycházel ještě v hojnějším počtu,
tak aby se dostal alespoň jeden výtisk
do každé domácnosti. – Jablůnecký
zpravodaj je pak rovněž k dispozici
v elektronické podobě na stránkách
OÚ Jablůnka - http://www.jablunka.
cz/.
Děkuji všem těm, kteří do Jablůneckého zpravodaje přispěli pěkným
článkem.
Budu rád, nejen za sebe, ale myslím si, že pro blaho nás všech, když

si najdete čas na vyplnění Dotazníku
pro přípravu plánu rozvoje obce Jablůnka, vloženého doprostřed tohoto
zpravodaje.
Závěrem připomenu, že máme
v dohledné době všichni občané obce
možnost setkat se při plánovaném
výročí osvobození obce, a to v úterý
5. 5. 2015. – Podpořme toto důležité jubilejní výročí (70 let) svou účastí! Protože, aniž si to třeba uvědomujeme, tak podporou společenských
událostí v obci přispíváme mimo jiné
k lepšímu vzájemnému soužití.
Martin Tomešek

žeme dovézt dostatečné množství při
těchto zásazích tak potřebné vody.
Teď se ovšem již dostáváme k jádru problému. Tato cisterna měla
za sebou už hodně náročných zásahů a hlavně hodně odsloužených let
(27), což se projevovalo na jejím stavu. I přes velkou snahu našich strojníků tedy docházelo ke korozi jak
na nástavbě, tak i podvozku. Dokonce se také začal ztrácet olej z motoru
a hrozilo celkové jeho zničení. V neposlední řadě nesmíme zapomenout
na netěsnosti v nádrži na vodu, kdy
nám za jízdy k zásahům dokonce část
vody vždy vytekla.
Na začátku roku 2012 jsme tedy
začali jednat se zástupci HZS Zlínského kraje a také se zástupci obce
Jablůnka. Úplně nová cisterna, určená k lesním požárům, stojí přibližně
6 500 000 Kč, což si obec určitě nemůže dovolit. Existují sice dotace ze
Zlínského kraje a z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, ale tato částka se pohybuje max.
okolo 2 000 000 Kč a zbytek by musela do částky 6 500 000 Kč doplatit obec. Což nám bylo jasné, že si
obec takovou investici nemůže dovo-

Foto před rekonstrukcí

Foto po rekonstrukci
lit, a proto jsme se domluvili, že půjdeme cestou rekonstrukce stávající cisternové automobilové stříkačky
(CAS).
Na konci roku 2012 jsme tedy podali žádost na ředitelství Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje na rekonstrukci cisterny.
Následovala návštěva ředitelky
HZS Zlínského kraje v březnu 2013,
se kterou jsme jednali převážně právě
o opravě naší Tatry.
V listopadu 2013 došlo k důležitému posunu. Naše jednotka totiž obdržela dotaci 169 000 Kč ze Zlínského
kraje. Po konzultaci členů jednotky
se starostou obce bylo rozhodnuto, že
tato částka bude využita na generální opravu motoru, kabiny a na nalakování kabiny. Vše dopadlo s pozitivním výsledkem a na začátku prosince
jsme již „chlubili“ s novým motorem
a opravenou kabinou.
Dalším zlomovým okamžikem
byla první čtvrtina roku 2014. Tehdy nám byla přiřknuta dotace z HZS
Zlínského kraje, která byla určena
výslovně na opravu Tatry. Tato částka byla však „pouze“ 230 000 Kč
a   nedostačovala na kompletní rekonstrukci nástavby. Proto následovalo další kolo jednání se zastupitel-

Setkání u památníku v minulých letech
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stvem obce, které následně rozhodlo, že zbylou a převážnou část ceny
rekonstrukce    doplatí obec Jablůnka. Následně jsme spolu se starostou
obce sepsali požadavky na provedení rekonstrukce a bylo vyhlášeno
výběrové řízení na firmu, která tuto
opravu provede. Z více firem byla
následně vybrána firma KOMET
Pečky, která nejlépe splňovala zadané požadavky.
Následoval již rychlý spád událostí. S firmou KOMET byla sepsána a podepsána smlouva a 28. srpna 2014 se Tatra odvezla do firmy na
rekonstrukci. A 28. ledna 2015 se
přesně po pěti měsících vrátila zrekonstruovaná Tatra zpět do naší garáže.
Celková rekonstrukce cisterny stála 1 052 360 Kč. Tato částka byla
ještě navýšena o 75 000 Kč za naviják pro rychlý zásah. Obec Jablůnka
tedy ze svého rozpočtu hradila částku
897 360 Kč. Tato částka se ale může
ještě výrazně snížit, protože obec má
podanou žádost na poskytnutí další
dotace na rok 2015 od HZS Zlínského kraje, resp. z rozpočtu Zlínského
kraje, na již provedenou opravu cisterny v částce 710 000 Kč.
Otakar Rott, JSDH Jablůnka

Zásahy výjezdové jednotky SDH Jablůnka
v měsících leden a únor 2015

 V neděli 4. ledna, v brzkých ranních hodinách byla vyslána výjezdová jednotka SDH Jablůnka k požáru části střechy rodinného domu do obce Pržno.
Na místě mimořádné události také zasahovaly jednotky HZS PS Vsetín, HZS
PS Valašské Meziříčí a  Policie ČR – OO Jablůnka.
 Ve středu 28. ledna tři minuty před 19.00 hodinou byl
vyhlášen výjezdové jednotce SDH Jablůnka požární poplach. Jednalo se o požár rodinného domu v obci Oznice.
Na místě události zasahovalo
dvanáct jednotek hasičů, byl
vyhlášen II. stupeň požárního
poplachu.
 V sobotu 7. února 2015 v 16:11 hod. byla výjezdová jednotka SDH
Jablůnka povolána k požáru zemědělského objektu v obci Hošťálková.
Na místě události zasahovaly jednotky SDH Hošťálková, SDH Vsetín-město
a HZS PS Vsetín.

JSDH Jablůnka upozorňuje spoluobčany
S nastávajícím jarem souvisí také
uklízení na zahradách, ořezávání
stromků a dalších podobných činností. Mnoho lidí tento odpad likviduje spalováním, což bývá často
také příčinou požáru nebo zbytečného výjezdu jednotek požární ochrany. Proto žádáme všechny občany
obce, aby dbali na ohlašovací povinnost každého pálení. Protože jinak se
vystavují rizikům pokuty a uhrazení
výjezdu jednotky, což jsou nemalé
částky. Například naše jednotka v letošním roce zasahovala již u dvou
požárů lesního a polního porostu,
kdy všechny byly spojeny s nedostatečným zabezpečeným ohništěm

při pálení a následovalo rozšíření na
přilehlé louky a lesy. Každé pálení
by mělo být nahlášeno na Krajském
operačním středisku HZS Zlínského
na telefonu 950 670 222. Nikdy ale
neohlašujte pálení na tísňové linky
(150, 112), jelikož tyto linky slouží
výhradně pro přímou pomoc postiženým!
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

 Ve středu 18. února 2015 ve 21:09
hod. byla povolána výjezdová jednotka SDH Jablůnka k požáru dřevěné chaty o rozměrech 15 × 7 metrů
poblíž katastru obce Bystřička.
Na místě zasahovaly také jednotky HZS PS Valašské Meziříčí, SDH
Valašská Bystřice, SDH Bystřička,
SDH Malá Bystřice, SDH Rožnov
pod Radhoštěm a Policie ČR OO
Jablůnka.
 Ve čtvrtek 19. února v 10:37
hod. byla výjezdová jednotka SDH
Jablůnka opět vyslána k mimořádné
události, tentokrát k požáru kotelny v rodinném domě ve Vsetíně, místní části
Janišov. Na místě události zasahovaly také jednotky HZS PS Vsetín, SDH
Vsetín-město a ZZS Zlínského kraje.
 V sobotu 21. března 2015, v odpoledních hodinách, byla opět vyslána výjezdová jednotka SDH Jablůnka k požáru trávy o rozměrech přibližně 150 x
30 metrů do Vesníku. Na místě události zasahovaly také jednotka HZS PS
Vsetín, JSDH Vsetín - město a JSDH Jasenka.
 Dne 24. března 2015 v 10:28
hod. byla vyslána výjez dová jednotka
SDH Jablůnka
k požáru klestu o rozměrech 100 x
200
metrů
do Vsetína,
v
lokalitě
Ranč, nad ulicí
Červenka. Na místě události zasahovaly také jednotky HZS PS Vsetín, SDH
Vsetín - město, SDH Valašská Polanka, SDH Hovězí a SDH Jasenka.
 V úterý 31. 3. 2015 byly výjezdové jednotce SDH Jablůnka vyhlášeny dva
požární poplachy.
Otakar Rott, JSDH Jablůnka

Rekonstrukce historické hasičské stříkačky
V letošním roce oslaví náš sbor dobrovolných
hasičů 120. výročí svého založení. Při této
příležitosti byla znovu zrekonstruována naše
historická stříkačka. Jedná se o sundávací dvouproudní stříkačku na pérách od firmy R. A. Smekal z Prostějova. Tato stříkačka byla pořízena
v roce 1895 náčelníkem sboru dobrovolných hasičů p. Janem Valchářem, kterému se podařilo získat peněžní prostředky od známých firem a významných osobností. V historických materiálech
nebyla uvedena částka, za kterou byla pořízena.

Nám se podařilo zjistit po oslovení pracovníků
muzea firmy R. A. Smekal, že cena této stříkačky
byla 700 zlatých.
Každá vyrobená stříkačka bylo malé umělecké
dílo na přání zákazníka, proto jsme rádi, že i my
máme ve vlastnictví tento malý klenot. Podařilo
se tak zachovat část naší historie.
Chci touto cestou poděkovat obci Jablůnka za
poskytnutí dotace na pořízení nových kol a členům výjezdové jednotky, kteří se podíleli na opravě stříkačky. Marta Mrlinová, SDH Jablůnka
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Konec 2. světové války v Jablůnce
V letošním roce uplyne 70 let od konce 2. světové války.
Jak probíhal konec této tragické události našich dějin
v Jablůnce, zaznamenal tehdejší kronikář pan Jan Rous
v obecní kronice:
„Již koncem ledna 1945 ukázaly Auto nechali u továrse v Jablůnce první neklamné znám- ny. Po této události něky blížícího se konce války, a to tím, mečtí vojáci, nacházeže Jablůnkou počaly procházeti prv- jící se v Jablůnce, zaní ustupující součásti německé armá- ujali nad hřbitovem
dy, Zejda týlové trupy a etapní velitel- bojové postavení směství. Tento zpětný pohyb různých trup rem ke Zbrojovce, ale
německé armády potrval již v jistých na továrnu nepostuintervalech až do rána dne 5. května povali, ježto partyzá1945, kdy z Jablůnky ustoupily po- ni směrem k Jablůnce
slední bojující skupiny německé ar- udržovali řídkou palbu z pušek. V té době
mády.
Ve škole bylo delší dobu ubytová- projížděla Jablůnkou
německá
no nějaké etapní velitelství, které sem ustupující
přibylo z Popradu. Jeho velitelem byl dělostřelecká baterie.
Hartmann Voss. V měsíci březnu bylo Jedno dělo této batenařízeno narychlo stavěti na zdejších rie zaujalo u hřiště při
silnicích zátarasy proti pancéřovým cestě k Pržnu palebné
vozidlům. Na tyto práce byli nuce- postavení směrem na
ně nasazováni muži a studující mlá- továrnu a počalo na ni střílet. Vystře- řejně vyhlásit, že počínaje 11. hodidež. V měsících únoru, březnu a dub- lili jen několik ran, aniž by způsobili nou téhož dne nesmí muži vycházeti
nu konaly německé zajišťovací oddíly v továrně nějaké škody nebo někoho na ulici. V důsledku toho místní od(tzv. Sicherheistdienst) z Hošťálkové poranili. Ježto ale z prženských pasek bojáři odcházeli rychle na horní pačasté šťáry v okolních lesích za úče- jiní partyzáni počali střílet na onu ba- seky, aby se připojili k partyzánům.
lem pátrání po partyzánských skupi- terii a německé vojáky shromážděné Odpoledne téhož dne odjel z Jablůnnách. Asi dne 3. března prováděli pří- na dolním konci Jablůnky, tito nezna- ky k Valašskému Meziříčí poslední
slušníci Sicherheistdienst v Jablůnce jíce sílu partyzánů, jak ve Zbrojovce, vlak. K večeru jedna německá baterie zaujala palební postavení u rozvelkou šťáru, zatýkání a vyšetřování tak na prženských pasekách, jali se
rychle ustupovati z Jablůnky k Bys- cestí k Ratiboři a střílela někam ke
mnoha osob z Jablůnky. Tak byl zatřičce. Partyzáni drželi továrnu až do Vsetínu a také směrem na horní patčen pekař Štěpán Vaněk, řezník Alvečera a večer se stáhli na horní pa- seky, odkud partyzáni ostřelovali již
bert Daňa, Marie Garncarzová a její
seky. Odpoledne odcházeli ze Zbro- místní nádraží, aby zabránili odvezesyn Jaroslav a všichni byli odvezeni.
jovky také dělníci, kteří zhotovovali ní tam stojících vlaků a případné poŘezník Daňa se vrátil za několik dnů,
ruční granáty pro partyzány. Někteří škození výhybek, což se jim podařilo
Marie a Jaroslav Garncarzovi se vráz nich si vzali s sebou do kapes vyro- a tím zůstalo na nádraží – mimo jiné
tili později a Štěpán Vaněk byl odvebené granáty. Jelikož vesnice směrem – několik vagónů soli, kterou se pak
zen až do Mirošova u Plzně a vrátil se
ke Zbrojovce byla obsazena Němci, místní obyvatelstvo zásobilo, a někoaž po válce. Druhý den byl zatčen ješti vracející se dělníky kontrolovali. lik vagónů soli bylo pak odesláno do
tě Jan Čablík z horních pasek, který Ty z nich, u nichž byly granáty nale- Vsetína i do Valašského Meziříčí, kde
se však též za krátkou dobu navrátil.
zeny, zadrželi a předvedli je k velite- nastala o sůl nouze, ježto vlaky pak
Dne 10. dubna 1945 časně ráno li, který byl ubytován v domě Jose- delší dobu nejezdily.
byli na břehu řeky Bečvy zastřele- fa Beránka č.p.188. Byli to: Jan VanVečer dne 4. května došla do Jabni německou hlídkou dva partyzáni, čura, otec tří dětí, Stanislav Martinek, lůnky zpráva, že fronta již postoupia to Vladimír Zavadil, dělník ze zdej- svobodný a Ladislav Dřevojánek, la až na Bobrky, a to vojáci českoší Zbrojovky a Antoním Surý, dělník svobodný. Dotyčný velitel odsoudil slovenské východní armády pod vez Kateřinic. Oba byli prozatím po- všechny tři k smrti. Josef Beránek dením generála Klapálka. Kolem 19.
hřbeni na místě usmrcení, po válce dozvěděv se o rozsudku došel ihned hodiny německý destrukční oddíl přibyli vykopáni a odvezeni do svých k ing. Milhardovi, který byl jako Ně- šel do místní Zbrojovky, kde se již
rodných obcí (Zavadil do Štěpánova mec vojenským pověřencem ve zdej- nepracovalo, a trhavými a zápalnými
u Olomouce, Surý do Kateřinic).
ší Zbrojovce takřka po celou válku. náložemi zničili a zapálili řadu továrPoslední dny německé okupace Jemu rychle sdělil, co se stalo a žádal ních budov. Z toho vznikly velké pomožno označit za dramatické, zejmé- jej o intervenci. Ing. Milhard se ode- žáry, které ozařovaly celé okolí až do
na dobu od 1. do 5. května 1945. Tak bral k dotyčnému veliteli, který roz- rána.
dne 2. května dopoledne skupina par- sudek vynesl. Přemluvil jej, aby od
Ráno dne 5. května, hned po 5. hotyzánů z Jablůnky, zdržující se v té svého rozhodnutí upustil a zadržené dině, místní partyzáni a odbojáři soudobě v jablůneckých a růždeckých le- dělníky propustil, poukazuje, že jsou středěni na horních pasekách počasích, obsadila náhle zdejší Zbrojov- to vesměs lidé, kteří po celou válku li z horních pasek od jihovýchodu
ku. Po obsazení továrny počali mno- pracovali pro německou armádu. Na nastupovati na Jablůnku a po krátzí dělníci vyráběti pro partyzány ruč- tento Milhardův zákrok onen důstoj- ké přestřelce vnikli do vesnice, z níž
ní granáty, které byly ihned odváženy ník upustil od provedení svého zámědo blízkých lesů. Celkem bylo takto ru a zadržené dělníky skutečně provyrobeno na 2600 kusů ručních gra- pustil. Jen zákroku Ing. Milharda nutnátů. Němečtí vojáci přijeli se v osob- no děkovati, že v posledním okamžiním autě podívati do Zbrojovky, co ku nepadlo za oběť nacistické zvůli
se tam děje. Partyzáni se snažili toto několik životů našich občanů.
Od této chvíle byla situace v Jabauto i s posádkou zadržeti. Při tom
došlo k přestřelce, při níž byl němec- lůnce neustále napjatá. Dne 4. květký důstojník usmrcen. Vojáci z auta na kolem 9. hodiny nechali Němvyskákali a unikli zpět do Jablůnky. ci v obci obvyklým bubnováním veJablůnecký zpravodaj - strana 3

poslední Němci prchali k Bystřičce.
Ihned za partyzány přišli do Jablůnky první českoslovenští vojáci východní fronty, kteří časně ráno útočili na Jablůnku od Bobrk podél dráhy, silnice a řeky Bečvy. Před nimi
ustupující Němci vyhodili ještě podminovaný most přes Bečvu směrem
k Ratiboři. Při tomto postupu ztratili
českoslovenští vojáci poblíž bývalého stavu dva (?) kamarády, kteří tam
byli zastřeleni a pak byli do Jablůnky
dopraveni k pohřbení. Pohřbeni byli
na zdejším hřbitově. Jejich jména se
však nezachovala.
Po příchodu československých vojáků nastal v obci velký jásot a srdečné jejich vítání obyvatelstvem. Ihned
byly vyvěšovány státní vlajky a prapory a radost všech byla bezmezná.
Lidé ani nechtěli věřit, že tímto okamžikem skončila konečně německá,
barbarská okupace a že jsme se zase
stali svobodnými lidmi, jako jsme bývali kdysi, než nás zašlápla nacistická
germánská bota.“
Tolik doslovný výpis z jablůnecké
obecní kroniky.
A my všichni Jablůnčané, vzpomeňme a uctěme všechny, kteří položili v této válce své životy a jejichž
jména jsou zapsána v obecní kronice
i na památníku u zdejšího evangelického kostela. Od konce války je to už
70 let, pro někoho celý lidský život,
pro jiného krátký časový úsek, přejme si, ať veškeré válečné útrapy jsou
již minulostí, ať je nikdy nemusejí
prožívat naše děti či vnukové.
Jana Brinčeková

Obecní úřad informuje
Chystané obecní vyhlášky
Milí spoluobčané!
Mnozí z nás by si přáli, aby i naše
vesnice vzkvétala, aby, jak se lidově
říká, lidem se dobře žilo. Mnoho věcí
se dá vyřešit dobrým slovem, mnohé
se tímto způsobem nedaří. Proto je
někdy třeba, k vzájemnému blahému
žití nás všech, řešit skutečnosti, které
se v obci vyskytly či vyskytují, dalším možným způsobem.
V naší obci se vyskytují zejména
dva neblahé fenomény, které nás již
delší dobu provází. Jedná se, lidově
vyjádřeno, o „pití alkoholu na veřejnosti“ a „prodej zboží o které nestojíte“; tj. kdy se prodejce vetře k Vám
do bytu a nutí Vás něco si od něj koupit či např. změnit dodavatele el. energie… Proto jsem za tímto účelem připravil dvě vyhlášky sloužící k důstojnému životu v obci.
První stanovuje, odborně vyjádřeno, zákaz konzumace alkoholických
nápojů na vymezeném veřejném prostranství a druhou se stanovuje zákaz
podomního prodeje.
Účelem první vyhlášky je regulace konzumu alkoholu na veřejných
prostranstvích; vyhláška je obranným
prostředkem proti narušování veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti, zdraví a majetku obce. –
Jde tedy o opatření směřující k ochraně před následnými škodami a újmami působenými konzumací alkoholu
na veřejných prostranstvích, a to zejména s ohledem na mladou generaci. – Zjednodušeně řečeno: popíjet alkohol by se nemělo alespoň na těch
místech, kde je to nejvíce nebezpečné, a také nejvíce vidět. – Proto touto vyhláškou vymezujeme prostory, kde nebude možno alkohol veřejně konzumovat. Hrubě načrtnuto:
Jde o hlavní cestu protínající Jablůnku a přilehlé okolí této komunikace (chodníky, prostory před významnými budovami: kostel, obecní úřad

a budova Spartaku). K těmto prostorům jsou rovněž připočtena všechna
dětská hřiště a veřejná prostranství ve
vzdálenosti do 100 m od škol a školských zařízení. – Vyhláška zohledňuje řádně vedené provozovny a rovněž výjimky jako např. 31. prosinec
a 1. leden každého roku.
Účelem druhé vyhlášky se stanovuje zákaz podomního prodeje v souvislosti s nabízením a poskytováním
služeb. – Navržená vyhláška je preventivní ochranou zejména starších
a starých občanů, kteří zpravidla hůře
odolávají psychickému tlaku a klamavým praktikám těchto obchodníků. – Zejména v nedávné minulosti se nejednou stali tito lidé oběťmi obchodníků s energiemi či nákupem všelijakého nepotřebného zboží.
– I v této vyhlášce jsou uvedeny výjimky; kupř. např. veřejné sbírky, tzn.
např. Tříkrálová sbírka.
K výše uvedené vyhlášce by pak
měla být, jakožto preventivní prvek, pod cedulí označující název naší
obce, na silnici I/57, umístěna dodatková tabulka nesoucí tuto informaci:
„ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE
A NABÍZENÍ SLUŽEB.“
Tyto vyhlášky byly na březnovém
zastupitelstvu po diskuzi vzaty na
vědomí s tím, že bude ještě vyžádán
právnický posudek a na některém z
dalších zasedání ZO by, doufejme pro
blaho všech, mohly být tyto schváleny s následným nabytím platnosti.
Rád bych na závěr uvedl, že tyto
připravované vyhlášky nemají v žádném případě být ostnem v řádném
podnikání živnostníků či podnikatelů. Jde jen o to, aby nabízené služby byly poskytovány důstojným způsobem. Tzn. ať se dobře daří řádným
provozovnám a radostně žije sousedícím spoluobčanům.
Mgr. M. Tomešek, člen ZO

Dotazníky pro občany
a plán rozvoje obce Jablůnka

Plán rozvoje obce je spolu s územním plánem základním plánovacím
dokumentem a nástrojem řízení rozvoje obce. Je nezbytnou přílohou žádostí o finanční dotace určitého zaměření.
Plán rozvoje Jablůnky začal vznikat ve spolupráci s místní akční skupinou Střední Vsetínsko. Jeho důležitou součástí je zjištění, co občané obce vnímají na současném stavu
jako dobré a co by se podle nich mělo
zlepšit. Od toho se pak odvíjí tvorba
plánu a jeho postupná realizace.
Žádáme občany Jablůnky starší
18 let, aby se zapojili do práce na plánu

rozvoje obce a vyplnili anonymní dotazník vložený do Jablůneckého zpravodaje. Pokud bude pro Vaši domácnost potřeba více dotazníků, budou
k dispozici na obecním úřadu. Vyplněné dotazníky pak odevzdejte nejpozději do 5. května 2015 do sběrných schránek umístěných v prostorách obecního
úřadu, prodejny Jednota a Hruška. Na
webových stránkách obce (www.jablunka.cz) bude možné vyplnit elektronickou formu dotazníku.
Využijte příležitost přispět svými
názory ke zlepšení života v naší obci.
Děkujeme!
Zastupitelstvo obce Jablůnka

Sportovně-kulturní komise
Z rozhodnutí zastupitelstva byla
v listopadu 2014 zřízena Sportovně
– kulturní komise. Tato komise se zaměřuje na podporu sportovních, kulturních a společenských akcí v obci.
Na první poradě jsme spolu se zástupci neziskových organizací, zájmových sdružení a spolků připravovali Vánoční jarmark rukodělných
výrobků, který se uskutečnil 12. prosince 2015. Velice nás potěšila hojná
účast veřejnosti a atmosféra samotného jarmarku. V lednu a v únoru jsme
se věnovali sestavování kalendáře
akcí, které chceme pořádat v Jablůnce v tomto roce. Na březnové poradě
jsme se bavilio obsahu tohoto zpravodaje a o tom, jak si připomeneme významná výročí Jablůnky.
V první řadě se jedná o vzpomínkové shromáždění občanů Jablůnky k 70. výročí osvobození, které
proběhne 5. května 2015 v 17 h u pomníku obětem 1. a 2. světové války.
Věříme, že uctění památky za války
padlých, popravených a umučených
spoluobčanů proběhne letos za větší účasti občanů, než tomu bývalo
v předchozích letech.
Další významnou vzpomínkovou
akcí by měly být oslavy 510 let od
první písemné zmínky o obci Jablůnka a 120 let od založení hasičského sboru. V první polovině červ-

na se při této příležitosti uskuteční
volejbalový turnaj smíšených družstev (3 muži, 3 ženy). Ta by měla být
složena z občanů žijících v jednotlivých částech obce. Zorganizujeme
též výstavu prací žáků školy a umělecky založených Jablůnčanů; budeme zde prezentovat úspěchy, kterých dosáhli naši spoluobčané. Vlastní oslavy budou zahájeny 27. června
2015 slavnostním průvodem s hasičskou technikou. Následovat bude program na výletišti, kde k tanci a poslechu zahraje dechová hudba. A možná
přijede i…
Příští porada komise je naplánována na 13. května 2015. Kromě programu oslav výročí Jablůnky se zaměříme na výstupy z dotazníků pro
občany a tvorbu plánu rozvoje obce
v letech 2015 - 2020. Projednávání
plánu rozvoje je věcí veřejnou, a proto na tuto poradu pozveme veřejnost.
Ostatně, všechny naše porady jsou
veřejné a je vítán každý, kdo s dobrým přichází…
Na závěr příspěvku bych chtěl poděkovat z titulu předsedy komise
všem, kteří se porad komise zúčastňují, za jejich zájem a aktivní podíl
na veřejném dění v obci. Na oslavy výše vzpomínaných výročí naší
obce zveme srdečně všechny občany Jablůnky!
Luděk Drlík

Noc s Andersenem
V pátek 27. března 2015 proběhla v naší obecní knihovně v rámci celostátní akce „Noc s Andersenem“. Děti si v knihovně mohly si číst, hrát společenské hry a dokonce tam strávit celou noc. Do této
akce se zapojili i dva členové SDH Jablůnka, kteří
pomáhali knihovnici paní Brinčekové s dětmi.
Děti měly sraz v 18 hodin v knihovně, pak jsme
se společně vydali k obecnímu úřadu, kde na nás čekal pan starosta Hajný a ukázal dětem historickou
stříkačku. Poté jsme pokračovali k hasičské zbrojnici. Tam na nás již čekali naši hasiči z výjezdové jednotky, kteří ukázali dětem hasičskou techniku a výzbroj a vysvětlili jim, jak co funguje a některé věci si
mohly děti vyzkoušet. Po návratu do knihovny začal
večer s knihou. Knihovnice paní Brinčeková nejprve přečetla dětem pozdrav od pana režiséra Zdeňka Trošky u příležitosti tohoto večera. Děti se uložily ke spaní a z vybrané knihy jim naše knihovnice přečetla příběh jedné rodinky strašidel. Ráno se
z knihovny rozcházelo 31 spokojených, i když trochu nevyspaných dětí.
Marta Mrlinová

Probouzení broučků 2015
Ve čtvrtek 26. března 2015 se uskutečnilo probouzení broučků. Děti probudily broučky a berušky tentokrát za
pomocí Čtyřlístku (Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pindi). Společně si zazpívaly písničku a byly pozvány k plnění úkolů. Všechny si vyzkoušely
hod koulí, lov perel, farmářský běh

a první pomoc. Za všechnu tuto práci
byly odměněny sladkou placičkou (lineckým kolečkem). A některé vyhrály pěkné ceny (Velká kniha Čtyřlístků + další věcné ceny). Všem děkujeme za prima odpoledne a hlavně za tu
velkou pomoc při probuzení broučků.
Vaše Rodinné centrum Jabloňka

Nové internetové stránky obce
Každé webové stránky obce jsou
jako jejich vizitka, jakási výkladní skříň obce, která je reprezentuje
navenek, a je důležité, aby stránky
obce také splňovaly zákonné požadavky. Každá obec má totiž v dnešní
době povinnost zveřejňovat na svých
webových stránkách určité údaje, dokumenty úřední desky, rozpočet atd.
Nejen proto se obec po několika
letech rozhodla spustit novou podobu svých stránek, na kterých najdete spoustu nových a užitečných informací. Kromě základních informací o obci (počet obyvatel, významné osobnosti, památky v obci, ...) jsou
zde také informace z obecního úřadu, programy a usnesení zastupitelstva. Můžete se také podívat jaké kulturní a sportovní akce budou v nejbližší době nejenom v obci, ale také
v okolních vesnicích a městech. Ne-

Plastové

Vlastimil Plšek
Jablůnka 36
Tel.: 605 867 658
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chybí zde také kontakty na zdravotnická zařízení, firmy a podnikatele
se sídlem v obci Jablůnka. Rovněž
na webu naleznete povodňový, strategický a územní plán obce, můžete
si prohlédnout fotografie jak historické, tak i obrázky z různých oslav
a akcí v obci. V neposlední řadě bychom rádi upozornili na moduly nejenom pro seniory, kde se k zobrazení
stránek využívají ikony, velké písmo
a minimální grafické prvky, nebo si
uživatel pomocí hlasového předčítání
textu může nechat přečíst text nahlas,
aniž by musel kamkoliv klikat.
Proto doufáme, že nové stránky budou pro Vás především užitečné, přehledné, uživatelsky příjemné a naleznete zde vše, co právě budete potřebovat.
Otakar Rott, správce stránek
OÚ Jablůnka

- Sítě
- Žaluzie
- Parapety

Vážení spoluobčané,
Základní organizace Svaz postižených civilizačními chorobami
v Jablůnce pořádá v úterý 21. dubna 2015 v 17 hodin v restauraci
„U Martinků“ veřejnou přednášku o zdravé výživě, kterou přednese paní Eva Konečná z Jablůnky. Všechny zájemce srdečně zve výbor
SPCCH.
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Co nového v jablůnecké knihovně
Kromě běžné činnosti, jako je půjčování knih a jiných médií a práce
pro šest knihoven v menších okolních
obcích v rámci regionálních funkcí, jsou v naší jablůnecké knihovně
již tradičně pořádány besedy k doplnění učiva na nejrůznější témata pro
místní základní školu, navštěvují nás
i děti z mateřské školky se svými učitelkami. Na tyto vzdělávací, kulturní a společenské akce slouží jedna
část knihovny, kterou se v loňském
roce podařilo vybavit novým kobercem a novými židlemi, takže může
být místem pro besedy a přednášky, pro tvořivou činnost dětí i dospělých, pro výtvarnou dílnu, pro scházení se maminek se svými malými dětmi, pro trávení času školáků, čekajících na autobus do přilehlých vesnic,
pro povídání si s kamarády, pro hraní
stolních her, pro společné čtení, soutěžení, hraní, malování, pro pořádání nejrůznějších kurzů, pro nocování
v knihovně při „Noci s Andersenem“
a od letošního roku také pro cvičení seniorů… Nábytek je totiž variabilní a dá se s ním manipulovat podle potřeby. Maminky, které knihovnu
se svými dětmi navštěvují, mají také
velkou zásluhu na vybavení této části knihovny. Přinesly hračky, plyšáky, dětské hrací koberečky, stavebnice a sedací taburetky pro nejmenší, které slouží nejen při společném
čtení v rámci akce „Jablůnka čte dětem“, ale děti si na nich rády pohoví
i při běžném provozu knihovny, když
si maminky vybírají knížky. Interiér
knihovny doznal tedy menších, ale
pro knihovnu dosti potřebných změn.     

V loňském roce jsme vyhlásili nejlepšího dětského čtenáře v soutěži „Cesta za knihou“ a ocenili jsme
drobnými věcnými dárky nejlepší práce v literární soutěži pro děti
„Nové jablůnecké pověsti“. V letošním roce jsme zahájili společné čtení
pro děti s názvem „Jablůnka čte dětem“. Tato akce probíhala již v dřívějších letech, dvakrát ročně, na jaře a na
podzim, od letošního roku se scházíme pravidelně každý měsíc. Děti dostaly průkazku s dvanácti řádky, do
které dostávají při každém navštíveném čtení razítko. Na konci roku budou všichni, kdo nasbírají alespoň
deset razítek, odměněni pěknou dětskou knížkou. Velkému zájmu dětí se
těší také „Tvoření pro kluky a holky“,
které pod vedením paní Jany Martínkové probíhá rovněž jednou měsíčně,
děti si vždy vyrobí několik hezkých
výrobků, jež si mohou odnést domů.
Obyvatelé obce i lidé z blízkého
okolí v minulých letech rádi navštěvovali cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů. Tuto aktivitu bychom rádi obnovili, i na základě četných dotazů a žádostí ze strany
občanů, chybělo nám zde však technické zázemí, dataprojektor, protože
v dnešní době už na diapozitivy nikdo nefotí. Koncem loňského roku
jsem poslala projekty na Ministerstvo kultury ČR a v současné době už
víme, že projekty byly úspěšné a že
jsme získali pro knihovnu 96 tisíc Kč
na potřebné technické vybavení. Nabídek lidí, kteří cestují, na svých cestách fotí a poté pořádají o svých výletech besedy, máme dost, věřím tedy,

že v dohledné době budeme moci splnit občanům i toto jejich přání…
Na závěr mně dovolte poděkování dětem z místní základní a mateřské školy a školní družiny za pěkná výtvarná dílka, kterými máme
knihovnu vyzdobenou, a pozvání do
jablůnecké knihovny. Přijďte si vy-

Místní poplatek ze psů
Poplatek za kalendářní rok činí:
 za psa – 300 Kč
 za psa, jehož držitelem je osoba
ve starobním nebo invalidním důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu – 150 Kč
 nárok na úlevy z celkové ceny
sazby mají také držitelé psů, kteří
bydlí trvale v těchto částech obce:
Horní paseky, Dolní paseky, lokalita Páleniska, Jablůnecký Vesník;
úleva je - 50 Kč.
Osvobození od poplatku: osoby, kterým byl přiznán III. stupeň ZTP/
zvlášť těžké postižení.

Tento projekt nevznikl v návaznosti
na předchozí aktivity místní knihovny,
ale především jako myšlenka podpořit
celostátní kampaň „Celé Česko čte dětem“, jehož cílem je vzbuzovat zájem
o knihu u dětí už v ranném věku. Dalším důvodem proč jsem tento projekt
koncipovala do pravidelných měsíčních setkání bylo to, že věřím, že v našem okolí je spousta lidí – maminek,
tatínků, babiček a dědečků, strýčků či
tet, kteří mají snahu a zájem našim dětem něco předat a udělat něco pro dobrou věc. Často jsem slýchala větu, že
v Jablůnce nic pro děti není a tak i tento fakt přispěl k tomu „něco s tím udělat“. Paní knihovnice Jana Brinčeková,
byla touto myšlenkou nadšená a společně jsme se tedy do projektu pustily.
A jaká byla naše dosavadní setkání? V lednu jsem projekt zahájila jako
náhradnice za nemocnou paní knihovnici. S dětmi jsme si zavzpomínali na
Vánoce s krtečkem od Zdeňka Milera, zazpívali koledu a představili
knížku Míši Veteškové Jak maminka vylezla na strom. Únorového čtení
se nadmíru skvěle zhostili naši jablůnečtí hasiči (viz samostatný článek).
V březnu nám předčítala akademická

níka Sama. Po pohádkách jsme dětem předali drobné dárečky jako
pexesa, omalovánky, vystřihovánky,
vše s hasičskou tématikou a několik sladkostí. Také jsme do knihovny věnovali plyšáka dráčka Hasíka
a knížku „Vše o hasičích“. Věříme,
že si knížku vypůjčí co nejvíce dětí.  
Na závěr jsme dětem před knihovnou ukázali naši cisternu a vybavení,
které v ní vozíme.
Otakar Rott, SDH Jablůnka
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malířka, ale také babička Karla Palátová z Pržna. Představila dětem Duhové pohádky od Daniely Fischerové,
spolu s obyvateli Domu se zvláštním
režimem v Pržně si připravila zajímavé rekvizity a na závěr s dětmi vytvořila dva nádherné obrazy v návaznosti na přečtené pohádky – tyto obrazy
zdobí naši knihovnu. Dubnové čtení
bylo obzvláště vydařené. Na apríla
přišel našim dětem předčítat František Segrado a to příběh z knížky Krysáci od Jiřího Žáčka. Podařilo se nám
sehnat pár originálních rekvizit, plyšové krysáky a taky video projekci pilotního dílu Krysáků. A došlo taky na
zpěv, naučili jsme se společně krysáckou písničku.
Tímto bych chtěla všem, kteří se
na dosavadních setkáních v knihovně
angažovali moc poděkovat a věřím,
že ve stejně příjemné atmosféře budeme pokračovat až do konce roku!
Příští čtení se uskuteční ve středu
6. května v 16 hod.
Více informací k projektu JABLŮNKA ČTE DĚTEM získáte na
www.jablunka.knihovna.info
Mgr. Helena Palátová

Poplatky ze psů jsou splatné
do 30. 4. 2015.
Roční poplatek za svoz
domovního odpadu:
 osoba trvale hlášená v obci - 400 Kč
 osoba trvale hlášená v obci - „paseky“ - 250 Kč
 fyzická osoba, která má ve vlastnictví na území obce rodinný dům,
byt nebo chatu, ve které není nikdo
hlášený k trvalému pobytu – 400 Kč
Osvobození a úlevy od poplatku:
1. fyzické osoby, hlášené k trvalému pobytu na ohlašovně obecního
úřadu, které se v obci prokazatelně
nezdržují

2. děti narozené v daném kalendářním roce
3. poplatník, který má v obci trvalý
pobyt a současně zde má ve vlastnictví dům, byt nebo stavbu k rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek pouze jedenkrát
4. poplatník, který se po dobu delší
než šest měsíců zdržuje v zahraničí
Poplatek za svoz domovního odpadu
se platí od 1. 2. do 31. 5. 2015.
Poplatek se platí hotově na pokladně obecního úřadu nebo převodem
na účet (číslo účtu:4729-851/0100,
variabilní číslo je číslo popisné).

Po úhradě poplatku občan obdrží nový štítek na popelnici, který si
na ni nalepí.
Popelnice bez štítků na rok 2015 nebudou od 1. 6. 2015 vyváženy.
Stočné za rok 2014
 20,83 Kč/m3
Splatnost stočného je do 30. 6. 2015.
Složenky včetně faktury budeme rozesílat postupně, a to do dubna roku
2015. Tak jako v předešlém roce můžete 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.

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Úřad práce ČR

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

„Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“

Projekt „Jablůnka čte dětem“

„Jablůnka čte dětem“- únor
Ve středu 4. února od 16.30 proběhlo druhé společné čtení pohádek
pro děti v místní obecní knihovně.
Tentokrát jsme se do projektu „Jablůnka čte dětem“ zapojili i my, hasiči. Po úvodním slovu jsme vysvětlili dětem, co veze cisterna a jaké
jsou typy cisteren. Ukázali jsme jim
základní výstroj, kterou každý hasič musí mít. Poté jsme jim přečetli pohádku o dráčku Hasíkovi a také
tři příběhy z knížky Příhody požár-

brat nějakou pěknou knížku, nebo
přijďte na některou akci, která bude
v knihovně a o které budete informováni prostřednictvím webových stránek knihovny www.jablunka.knihovna.info, obce www.jablunka.cz nebo
www.jablunkazije.cz, obecním rozhlasem a plakáty.    Jana Brinčeková

Poplatky v roce 2015

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci
projektu „Vzdělávejte se pro růst!

– pracovní příležitosti“, který je
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu

a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1. 5. 2012 do 31. 10.
2014 bylo u zaměstnavatele Obec
Jablůnka v rámci projektu podpořeno 22 pracovních míst na VPP za
1.600.116 Kč, z toho výše příspěvku
z Evropského sociálního fondu činila
85 %, tj. 1.360.098,60,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila
15 %, tj. 240.017,40 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na údržbu veřejných prostranství, úklidu a údržbě

veřejných budov a komunikací a jiných obdobných činností ve prospěch
obce. Nástroj VPP je krátkodobou
pracovní příležitostí, pomáhá k motivaci a udržení pracovního režimu
hůře umístitelných uchazečů o zaměstnání (například z důvodu vyššího věku, nedostatečné praxe, nižšího stupně kvalifikace, zdravotního
omezení, horší dopravní dostupnosti
k zaměstnavateli atp.), napomáhá tak
snižovat hrozbu sociálního vyloučení
podpořené skupiny osob.

Jaké příspěvky institucím a organizacím
schválilo nové zastupitelstvo v období 11/2014 – 3/2015?
žádost Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
o finanční příspěvek ve výši 5 000,Kč na vánoční koncert
 žádost Azylového domu pro ženy
a matky s dětmi o. p. s, Hrbová 1561,
Vsetín o finanční příspěvek ve výši
13 200Kč
 žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Smetanova 1484,
Vsetín o finanční příspěvek ve výši
3 000Kč
 v rámci schváleného rozpočtu příspěvek pro Základní školu Jablůnka
ve výši 2 100 000Kč
 v rámci schváleného rozpoč

tu příspěvek pro Mateřskou školku
Jablůnka ve výši   750 000Kč
 v rámci schváleného rozpočtu příspěvek pro Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka ve výši 45 000Kč
 v rámci schváleného rozpočtu příspěvek pro Fotbalový klub Jablůnka
ve výši    50 000Kč
 v rámci schváleného rozpočtu příspěvek pro Rodinné centrum
Jabloňka ve výši    7 000Kč
 v rámci schváleného rozpočtu příspěvek pro Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Jablůnce ve
výši 10 000Kč
 poskytnutí příspěvku organizaci

NADĚJE, Vsetín pobočce Rokytnice
3 000,-Kč a pobočce Sychrov                
3 000Kč
 finanční příspěvek pro organizaci
AUXILIUM, o. p. s, Hošťálková čp.
428 ve výši 16 000Kč
 finanční příspěvek Českému rybářskému svazu Vsetín ve výši 5 000Kč
 poskytnutí finančního příspěvku
Českému svazu žen v Jablůnce ve
výši 7 200Kč
 poskytnutí finančního příspěvku
Českému svazu včelařů v Jablůnce
ve výši 6 000Kč
 poskytnutí finančního příspěvku

Svoz odpadů v obci - 1. pololetí 2015
Interval svozu komunálního odpadu
– 1x za 14 dní, každé liché úterý
Směsný papír (modrý pytel) a nápojový karton (oranžový pytel)
Datum svozu: 18. 2., 15. 4., 10. 6.
Do modrého pytle na papír patří:
noviny, časopisy, školní sešity, letáky, balicí papír, počítačový papír, papírové ubrousky, pytle, spisy, staré
knihy, plakáty, krabice od bot nebo
dárků, kancelářský papír apod.

Do oranžového pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové obaly od džusů,
mléka, vína, limonád, sirupů, ovocných šťáv apod.
Tříděné plasty (žluté pytle)
Datum svozu: 26. 1., 23. 2., 23. 3.,
20. 4., 20. 5., 29. 6.
Do žlutého pytle na plasty patří:
čisté a vymyté plastové obaly od potravin (PET láhve), plastové sáčky,

pěnový polystyrén, fólie, přepravky, plastové lišty od elektroinstalace apod.
Tříděné sklo (zelené a bílé pytle)
Datum svozu: 11. 3. a 12. 6.
Do zeleného pytle na sklo patří:
sklo od zeleniny, kompotů, láhve
od nápojů, ovocných šťáv, lihovin,
rozbité okenní sklo (bez drátěného
výpletu), průmyslové sklo, skleněné
střepy, skleněné obaly apod.
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Svazu postižených civilizačními chorobami v Jablůnce ve výši 6 000Kč
 poskytnutí finančního příspěvku na celovečerní film „DĚDA“
s Františkem Segradem v titulní roli
ve výši 15 000Kč
 poskytnutí finančního příspěvku kynologické organizaci č. 50,
Ratiboř ve výši 3 000Kč
 poskytnutí finančního příspěvku
obecně prospěšné společnosti ELIM
Vsetín, Horní Jasenka 119 ve výši
1 000Kč

Z Farního sboru ČCE v Jablůnce
Vážení spoluobčané!
Evangelický sbor čítá takřka tři
stovky lidí naší obce, proto si dovolím touto cestou nabídnout alespoň
krátkou informaci z uplynulých čtyř
měsíců v největších událostech, které
byly nabídnuty nad rámec našich aktivit; ostatně o těch jsou bratři a sestry
informováni v rámci sborových ohlášení a sborovými dopisy.
Byli jsme rádi, že se mohl uskutečnit koncert OS Jasénka, jehož se
účastnilo 102 občanů. Jistě šlo o velice krásný duševní i duchovní zážitek,
který nám přiblížil atmosféru Vánoc.
Koncert se uskutečnil za aktivního
přispění obětavých členů sboru. Finančně pak byla akce zajištěna dotací z OÚ, a to ve výši 5.000,– Kč. (Šlo
o naši předloženou žádost pro OS Jasénka; či-li celá tato částka připadla
OS Jasénka.) Peníze vybrané během

koncertu (4.802 Kč) byly použity na
nákup polohovacích postelí Diakonie
ČCE ve Vsetíně.
V únoru pak měla široká veřejnost
možnost navštívit přednášku o historii našeho sboru; přednáška byla rozdělena do dvou chronologicky navazujících částí (I. část: 18.–19. stol.,
II. část 20. stol.). Snad proto, že sál
sborového domu nepraskal ve švech,
měli prakticky všichni možnost dostat slovo v následné diskuzi. Přednáška čerpala z dat projektu s názvem: Historie Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Jablůnce v 18.–20. stol. Proto případné zájemce mohu odkázat na jeden
z výstupů této práce (vč. mnohých
faktografických odkazů) na internetovém odkazu: https://wstag.jcu.cz/
portal/prohlizeni/index.jsp (zde je
třeba ve spodní části stránky otevřít

V sobotu 7. března 2015 v první
den jarních prázdnin se stala naše škola místem konání šachového turnaje.
Bylo nám opět svěřeno pořadatelství
třetího ze čtyř turnajů mládeže série
1. VASTO Tour. A stejně jako loni
se na startu sešlo rovných 112 hráčů.
Kromě hráčů ze Zlínského kraje jsme
přivítali i hráče z Olomouckého kraje
a početnou skupinu šachistů a šachistek, kteří se k nám vydali až ze Slovenska. Takže - mezinárodní turnaj!
Hrálo se s hodinami, každý z hráčů
sehrál sedm partií. Soutěžilo se ve

odkaz: Diplomová práce - Martin
Tomešek - anonymizovaná.pdf). Je
také možno nalézt tyto souhrnné in-

formace v knižní podobě v Základní
knihovně v Jablůnce.
M. Tomešek, kazatel

Veřejně přístupná dětská hřiště v Jablůnce
Obyvatelé Jablůnky přikládají aktivnímu trávení volného času s dětmi velkou důležitost (výzkum MAS
Střední Vsetínsko – 2013). Z negativního hodnocení kvality sportovního a kulturního vyžití vychází i náš
plán rekonstrukce a výstavby nových
ploch pro aktivní trávení volného
času dětí a mládeže. Výstavba sportovišť a hřišť však není záležitostí levnou, a obec je tak vždy odkázána na
využití peněz z EU, kraje nebo z různých fondů a nadací.

Hřiště v Cigánově
V současnosti je jako jediné veřejně přístupné hřiště využíváno znovu
oživené sportoviště v Cigánově, které
vzniklo hlavně díky zapojení občanů,
jimž záleží na bezpečném trávení volného času dětí. Každý obyvatel Cigánova jistě potvrdí, že hřiště je masivně
využíváno v létě i zimě, stejně jako přilehlá travnatá plocha, na které vzniklo
„hřiště“ pro volejbal a jiné hry.
Dalším krokem měla být výstavba
pumptracku v přilehlém „lesíku“, ale
hlavně z důvodu podmáčení celé plo-

chy nemohla být v loňském roce navážená další zemina, která je ke stavbě potřebná.
Osudem tohoto dětského hřiště v budoucnu je však zánik, v souvislosti s přesunováním fotbalového
hřiště a výstavbou silnice I/57. Součástí nového areálu však dětské hřiště bude, ale na jiném místě než v současnosti.

Hřiště v Kolonce
Na začátku roku 2015 byla možnost
zažádat o dotaci na dětské hřiště, které
by bylo umístěno ve „staré Kolonce“.
Bohužel se do termínu odevzdání projektu nepodařilo splnit všechny podmínky výzvy, a žádost o dotaci se tak
musí odložit o jeden rok nebo do jiné
vhodné výzvy. V Kolonce by se, stejně jako v Cigánově, mělo jednat o hřiště pro nejmenší.
V současnosti řeší obec i opravu
cesty do areálu Zbrojovky. Součástí
tohoto projektu by mělo být i řešení
proti podmáčení této plochy při trvalejším nebo přívalovém dešti.

Šachový turnaj mládeže
v ZŠ Jablůnka

Hřiště „Školnička“ prostor za nynějším OÚ
Na začátku roku se nám podařilo odeslat projekt na cyklodráhu pumptrack. Dotace je v současnosti v procesu schvalování. V letošním
roce chceme ještě připravit projekt
workoutového a multifunkčního hřiště. Žádosti budou pak odeslány v le-

tech následujících. Cílem je vybudovat areál ke sportovnímu vyžití starších dětí, mládeže, ale i dospělých.
Hřiště bude vhodné např. pro nohejbal, apod. Na zasedání sportovně-kulturní komise padl také návrh
na zřízení odpočinkové zóny na přilehlých travnatých plochách.
Petr Brinček a Ivo Uhřík

třech kategoriích podle věku. Jak dopadli naši hráči? Mezi 24 účastníky
kategorie H 16 byl z našich nejlepší Petr Mrnuštík z 8. třídy, skončil na
8. místě. V kategorii H 12 se jako 6.
umístil Lumír Povala z 6. třídy a vítězem se stal Tomáš Galda z 6. třídy.
Tento turnaj je naší dobrou prezentací
mezi příznivci šachu z širokého okolí. Doufejme, že se zase za rok u nás
v ZŠ Jablůnka se šachovou mládeží
setkáme.
Petr Zvardoň,
vedoucí kroužku šachu

Pohádkový karneval
V sobotu 14. února 2015 se konal
v prostorách Základní školy Jablůnka dětský karneval. Zúčastnilo se ho
na 90 dětí a zhruba dvojnásobek dospělých. Autorkami zdařilého programu a pohotovými průvodkyněmi
letošního karnevalu byly maminky
našich žáků. Poděkování patří také
všem rodičům, dárcům a sponzo-

Školní lyžařský výcvik

rům, kteří přispěli ať už finančním
či věcným dárkem k opravdu bohaté tombole. Všechny masky byly nakonec odměněny pěknými cenami.
Po třech hodinách programu nabitého soutěžemi a tancem se do svých
domovů rozcházeli spokojení účastníci letošního opravdu pohádkového
karnevalu.

 Pumptrack - jedinečný typ dráhy, který používá „pumpování” (pohyb
nahoru a dolů) jako hnací sílu jízdního kola namísto šlapání. Jízda na
pumptracku je bezpečná, zábavná a je vhodná pro všechny věkové kategorie a úrovně dovednosti, druhů a velikosti kol.

Naše škola uskutečnila na začátku února dlouho očekávaný lyžařský výcvik. Vloni nám nepřály
sněhové podmínky a výcvik se nemohl konat. Letos ale 15 běžkařů
a 20 sjezdařů vyráželo ve dnech 2.
2. – 5. 2. 2015 do Velkých Karlovic
do lyžařských stop a na sjezdovku
na Kyčerce. Běžkaři poslední den
výcviku absolvovali túru na Pus-

 Workoutové hřiště – ve zkratce lze říct, že se jedná o venkovní posilovnu. Přidaná hodnota těchto venkovních posiloven je v tom, že jsou veřejné a cvičící nic neřeší – přijde a cvičí. Může cvičit zdarma, v přírodě na
zdravém vzduchu, 365 dní v roce.
 Multifunkční hřiště – jedná se o plochu 18x36 metrů, na které se dá
provozovat více sportů. Nejčastěji jsou to tyto sporty: tenis, volejbal, nohejbal, košíková, malá kopaná, házená, streetball a florbal. Povrch tvoří
umělá tráva a hřiště je doplněno barevným lajnováním pro každý typ
sportu.

Recitační soutěž MŠ a ZŠ
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 proběhlo školní kolo recitační soutěže pro
žáky 1. stupně ZŠ a děti z MŠ Jablůnka. Na malé recitátory se přišli
podívat i rodiče. Pestrost přednesených básní byla velká. Slyšeli jsme
pohádkové básně, básně o zvířátkách, o ročních obdobích, ale i básně
o UFO a třeba i o tom, „Co jsem viděl na Venuši“…
Soutěže se zúčastnilo 26 dětí. Byly
rozděleny do tří kategorií. V první kategorii byla vyhodnocena na 1. místě Karolína Šebestová z MŠ s básní
Jablůnecký zpravodaj - strana 6

Pavouček. Ve druhé kategorii zvítězila Míša Mikulová z 3. třídy s básní
Jak taškář napálil taškáře. Jako nejlepší z nejstarších soutěžících vyhodnotila porota Marii Žáčkovou z 5.
třídy, která zarecitovala báseň Zimní láska. Vybrat nejlepšího recitátora
bylo velmi obtížné, záleželo na výběru básně, jak báseň uměl přednést,
jak se ji naučil pěkně říkat, vyslovovat. Velmi nás potěšil počet recitujících dětí, a tak jsme společně strávili
hezké odpoledne. Těšíme se na příští
rok.
Mgr. Dana Hurtíková
Jablůnecký zpravodaj - strana 7

tevnách. Měli jsme štěstí na slunečné počasí a výborné sněhové
podmínky. Žáci 6. až 9. třídy dělali svým lyžařským instruktorům
z řad učitelů a rodičů radost. Domů
jsme se vraceli vždy příjemně unaveni, ale dobře naladěni a bohatší
o společné zážitky spojené s pobytem a pohybem v nádherné zimní přírodě.
ZŠ Jablůnka

soustředil do nejvyššího pátého patra, aby mu zůstalo dostatek času při
nečekaném zásahu a zabránění případných nepřístojností. Děvčata zůstali v patře druhém. Ve třetím, hlídacím byl Vláďa s Milenou. Po ubytování následovala seznamovací vycházka Prahou. Z kulturních památek jsme si moc nepamatovali, ale
při návštěvě obchodního domu Bílá
labuť, jsme dokázali skoupit veškerou zásobu startovacích nábojů,
zvaných poplašňáky. Každý měl u
sebe nejméně jednu krabičku, s 200
kusy náboji, připravených k rychlému použití. Používaly se při každém
přecházení tramvajových kolejí, tak
že to za námi neustále vybuchovalo.
Rovněž návštěva potravin se neobešla bez drobných incidentů. Ledňáčky byly umístěny v chladícím boxu
pultu a tak, jak byli všichni zvyklí z
cukrárnu u Málky v rodné vesnici,
bezelstně začali otvírat víko chladícího boxu a přebírat se ve zmrazeném sortimentu, což prodavačku
přivádělo k šílenství. „Dej ty pracky
pryč!“ Obořila se na nové příchozí.
„Co to je za bandu? Proč tam pořád
lezete? Odkud vás pustili? Leč hartusení jí nebylo nic platné.

Jeho smysl pro pořádek v nenadálých situacích byl pověstný. Podívaná byla vskutku nádherná, kam se
hrabali širokoúhlé filmy cenzurovaných kapitalistických filmů. Všichni odpovědně dodržovali smluvené
pravidla a zařazovali se na konec
rostoucí fronty. Zatímco před pokojovými dveřmi lidí neustále přibývalo, z učitelova pokoje se postupně vytráceli. „Co to s nimi dneska
je?“ Podivoval se učitel Vladimír
nad náhlým nezájmem o jindy zajímavá témata. Když přišla řada na
jedináčka Laďu, došlo k náhlému
zvratu situace. Laďa s duší skauta,
připravený zabránit veškerému násílí, začal po zhlédnutí bušit pěstmi
do dveří. Možná to byla jenom závist dospívajícího hocha, co já vím?
Představení bylo u konce a chodba
se, k očividné všeobecné nespokojenosti, opět proměnila v loudající
korzo zchátralého hotelu.
Učiteli to ale vrtalo hlavou, co se
to zase v jeho nepřítomnosti dělo.
Zavolal osvědčené udavače a pěkně polehoučku z nich vytahoval potřebné informace. Když zjistil celou
pravdu, jeho tvář se zachmuřila. Pomalu začal přecházet po pokoji sem
a tam a dlouze přemýšlel nad formulací myšlenek, jež se mu honily hlavou. Potom sezval celou třídu
a se zdviženým prstem promluvil:
„Žáci. Kdyby se příště něco podobného stalo, tak pamatujte na to, že
z morálního hlediska se na to první
vždycky dívá soudruh učitel.“

Mezi Janžurkou a Munzarem nastalo krátké zaváhání. Určitě by neobvyklou situaci mistrně zvládli,
nebýt aktéra toho zvuku Ladi, který se v tu chvíli probudil, vyskočil
do pozoru a duchapřítomně na celé
divadlo zařval:
„JÁ SEM TO NEBÝÝÝL!!!“
Jeviště vybuchlo smíchy. Herci
přestali na chvíli hrát, hlediště burácelo. Možná se i někteří domnívali, že je to součást kusu, ale nebylo.
Byl to život.
Jen jeden člověk se nesmál. Učitelka Milena bledla v křesle a zavrtávala se stále hlouběji do sametu divadelní sedačky. Nejraději by
se zavrtala až někde pod koberec
podlahy, aby ji nebylo možné vůbec spatřit. „To snad není možné?
Zítra budeme i v novinách.“ Honilo
se jí hlavou nafouknutou k prasknutí. Poté znovu povzdychla: „To zase
bude ostuda.“
Odjezd odpoledním rychlíkem
probíhal již v poklidném tempu.
Všichni ještě stačili vyprázdnit
kapsy s poplašňáky, pod kola stojícího rychlíku. Učitelé, po nastoupení posledního žáka, upachtěně
klesli na sedadla vlaku. Rozpačitý pohled učitelky Mileny se zastavil na Vláďových ústech a po chvíli ze sebe vysoukala: „Vláďo, že se
už nic nestane?“ „Ne Mileno, teď
už bude klid.“ Odpověděl konejšivě
Vláďa. Vlak se pohnul a ozvala se
první rána. „Bác!“ Hned nato druhá, třetí, a pak již následovaly dáv-



Rychlík zvolnil a pomalu projížděl Pardubicemi. Bylo krátce
po páté hodině, na východním obzoru se začalo rozednívat. Vlak jel
asi čtyřicítkou paralelně z cestou,
na které se objevili první dychtivci, směřující na kole do pracovního
procesu. Jura, drzý žák, vyzbrojený
několika oblíbenými větami z ruštiny, stáhl okno a zařval na jednoho z cyklistů: „Taváryš Vóóva, pažálsta, čto éto za górod.?“ Chlap se
pomalu otráveně otočil k projíždějícímu vlaku v domnění, že k nám
přijíždějí další rodiny neoblíbených
Rusů a když se pohledem přesvědčil, že není na blízku žádná nežádoucí osoba, odvážně zařval: „Neřvi tady ty hajzle!“
Nejlepší atlet třídy Pepa zpozorněl, když mu k uším dolehla nečekaná nadávka. Vyklonil se z okna
a spatřil zasmušilý mužův ksicht.
„Tak ten je můj, já ho trefím.“ A
vytáhl uvařené vajíčko, kterých měl
v počtu deseti kusů v přilehlém zavazadle. A tak zatím co první vajíčko prosvištělo špicemi předního
kola, druhé již atakovalo cyklistovu hlavu . Ten se zapotácel a upustil
konvičku, s ranní černou kávou, na

Dotazník pro přípravu plánu rozvoje obce Jablůnka
Vážení občané,
dostává se vám do rukou anonymní dotazník, pomocí kterého chceme zjistit Vaše názory, potřeby a přání. Ty by se měly promítnout do plánu rozvoje obce
Jablůnka. Zlepšování podmínek pro život na vsi je bez spoluúčasti občanů nemyslitelné, proto Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku. Zakřížkujte možnost,
která se nejvíc blíží Vašemu hodnocení dané oblasti. Vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 5. května 2015 buď do sběrných schránek umístěných v prostorách obecního úřadu, prodejny Jednota a Hruška, nebo ho můžete vyplnit elektronicky přes odkaz na stránkách obce (www.jablunka.cz). O průběhu tvorby
plánu rozvoje budete informováni na webových stránkách obce a v příštím vydání Jablůneckého zpravodaje. Děkujeme Vám za spolupráci.
Zastupitelstvo obce Jablůnka

1. Vaše hodnocení úrovně jednotlivých oblastí v naší obci vyznačte křížkem. Pokud nedokážete úroveň některé z oblastí posoudit, řádek vynechejte.
Za tabulkou máte možnost napsat upřesňující poznámky.
Oblast:

/

Úroveň:

velmi dobrá

spíše dobrá

spíše špatná

velmi špatná

zdravotnické služby (praktický, dětský, zubní lékař, výdejna léků)
sociální služby (péče o seniory, občany zdravotně postižené a lidi v nouzi)
mateřská škola
základní škola
obchody a služby
dopravní obslužnost (vlak, autobus)
kulturní vyžití (kulturní akce, zájezdy, knihovna, …)
sportovní vyžití (sport.akce, TJ, Sokol, hřiště, sportoviště, …)
společenské vyžití (společenské akce, plesy, zábavy, …)
bezpečnost ve vsi (kriminalita, silniční provoz, …)
mezilidské vztahy v obci
podpora zájmových organizací a místních spolků
podpora cestovního ruchu, zájmu turistů o obec
(propagace obce,ubytování,cyklostezky,občerstvení)
podpora řemesel, místních výrobců regionálních produktů, potravin apod.
udržování místních tradic
(kácení máje, Mikuláš, „Jabkovicová“ soutěž, dětský karneval, …)
způsob svozu a třídění odpadů (sběrný dvůr, kontejnery, …)
stav komunikací a chodníků
zimní údržba komunikací a chodníků
stav veřejných prostranství, péče o zeleň v obci
kvalita životního prostředí (ovzduší, voda, ochrana přírody, …)

dlažební kostky silnice. Levák Špidla zbystřil při pohledu na vzniklou situaci a vzkřikl: „Ten druhý je
můj!“ A další vajíčko svištilo vzduchem na dalšího cyklistu. Během
několika vteřin zasypaly překvapené cyklisty salvy vajec. „Vy hajzli hajzlovští!“ ozývalo se za pomalu mizícím rychlíkem. Tuto scénu,
však Vláďa s Milenou nezachytili. Unaveni po probdělé noci, spali
v zavřeném kupé, sbírajíce síly na
nastávající den.
Po příjezdu na pražské Hlavní
nádraží jsme se v organizovaném
útvaru přesunuli, přes Staroměstské
náměstí, do hotelu Haštal, Haštalské náměstí 16. Dnes je to luxusní
hotel, ale v sedmdesátých letech se
jednalo o budovu značně chátrající,
jejíž bohatou minulost připomínaly
jen zbytky secesních ozdob na fasádě. Obávané žáky-výlupky, Vláďa

Pomalu se přibližoval večer. Někteří potenciálně nebezpeční jednotlivci si vyslechli na učitelově pokoji obvyklé mravnostní rady. Jiní
poklidní žáci se zvolna brouzdali
chodbami hotelu, když žák Stařík
se sehnul ke klíčové dírce dveří, za
kterými se ozývaly neznámé zvuky. V sehnuté posici ustrnul několik vteřin než ze sebe duchapřítomně vyrazil: Jééé oni tam jebůůů!“.
Chodbou to rázem zahučelo a u
inkriminovaných dveří se natlačilo velké množství dychtivých žáků
a žákyň, do té doby bezmyšlenkovitě bloumajících na chodbě. Takový učební předmět ze školy neznali.
Nepřítomnost učitele mistrně převzal žák Hugo, který s hodinkami
v rukou seřadil dychtivé tváře do
řady a oznámil přítomným, že každý bude mít 20 vteřin na podívání, načež se zařadí na konec fronty.

péče o významné budovy a památná místa v obci a v jejím okolí
(kostel, Dolní škola, Smuteční síň, Sokolovna, MŠ, ZŠ, …)
komunikace s obecním úřadem
činnost zastupitelstva a vedení obce
celková spokojenost se životem v Jablůnce

Venku se opět setmělo a dalším tvarováním našeho kulturního
ducha měla být návštěva divadla.
V Divadle na Vinohradech dávali
Josefínu, s Ivou Janžurovou v hlavní roli. Žáci se dychtivě usadili do
plyšových sedadel hlediště. Únava a celodenní lopocení na tramvajových kolejích vykonalo své a
tak po chvíli většina tvrdě usnula. Pomlky mezi dialogy na jevišti
tak doplňovali hlasitým chrápáním
z hlediště. S herci to ani nehnulo
až do chvíle, kdy se ozval z hlediště hlasitý táhlý zvuk: „PRRRRD!“

ky v rozlehlé hale Hlavního nádraží.
V Milenině tváři by se krve nedořezal. Vláďa ihned pochopil, že původci těch ran, sedí ve stejném vagónu. Když nespatřil žádné ozbrojené komando, které by se snažilo zastavit rozjíždějící vlak roztáhl
tvář do širokého úsměvu a prohlásil: „To byl opravdu důstojný odjezd Valachů z Prahy.“
-------------------------Zdeněk Matoušek

Upřesňující poznámky (např. proč jste některou z oblastí hodnotili jako velmi špatnou, nebo velmi dobrou):

..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................



2. Prosíme Vás o písemné vyjádření k následujícím otázkám. Nechcete-li se k některé z otázek vyjádřit, vynechejte ji.
Chtěli byste se aktivně zapojit do práce při rozvoji obce? Jestliže ano, tak v jaké oblasti.....................................................................................................................

Největší předností Jablůnky je podle Vás:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................

Největší problém Jablůnky je podle Vás:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Co může Jablůnce nejvíce pomoci při jejím rozvoji v budoucnu?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Co může ohrozit rozvoj Jablůnky v budoucnosti?
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Prostor pro další připomínky k současnému stavu, co v obci postrádáte, náměty k rozvoji Jablůnky apod.:

..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Na závěr Vás žádáme o zakroužkování několika osobních údajů důležitých pro vyhodnocování dotazníků.

Pohlaví:

žena / muž

Věk:

Ekonomická aktivita:

student - učeň

podnikatel – OSVČ		

/

Nejvyšší dosažené vzdělání:

/

18 – 25
státní zaměstnanec		

mateřská a rodičovská dovolená
základní

Jak získáváte informace o dění v obci:

/

26 – 49

vyučen-a		

ve zpravodaji /

50 – 64
/

65 a více

zaměstnanec v soukromé firmě

/

důchodce		

/

nezaměstnaný

/

/

středoškolské

/

VOŠ

/

vysokoškolské

/

o dění se nezajímám

na internetu

/

na vývěskách

ostatní

Psal se rok 1971, komunisté měli
svoje POUČENÍ Z KRIZOVÉHO
VÝVOJE a my jsme zase úspěšně
přežili školní experiment v podobě
nové, extra chlapecké 7. C třídy. Nutno podotknout, že jsme v převážné
míře postoupili do vyššího ročníku, až
na repetenta Sajúru, pro kterého byl
tento školní rok, rokem závěrečným
z povinné školní docházky. Pravdou
bylo, že samostatná chlapecká třída,
přinášela spoustu zajímavých chvilek,
do jinak líně se vlekoucího školního
roku, ale mnohým z nás začalo pomalu docházet, že tento experiment by
nenesl kýžené ovoce při volbě dalšího
studia a jeho pokračování by mohlo
způsobit u mnoha jedinců přímo katastrofu. V pololetí jsme dosáhli adekvátních výsledků v podobě 17 třídních důtek, tří důtek ředitelských, čtyř
dvojek z chování a jedné trojky z chování, což představovalo na 25člennou
třídu docela slušné skoré.
Vystřídání předsedy třídy, který
skončil s dvojkou z chování, ve 2. části pelotonu, vzorným žákem Nynošem, nepřineslo kýžené ovoce a tak
byla třída, na konci školního roku, po
zralé úvaze zrušena a žáci se vrátili do
normálních 8.tříd.
V osmé třídě patřil mezi nejoblíbenější učitele ruštinář Vladimír, skvělý
to pán s potřebným nadhledem a veselou myslí, ale rovněž s neochotou, věnovat vyučování ruského jazyka více
času než se mu jevilo potřebné. O to
víc jej překvapily výsledky čtvrtletních prací, kde nejhorší známka byla
trojka. Netušil, že všichni opsali požadovaný text slovo od slova z učebnice a mohl se tak opájet svými skvělými pedagogickými schopnostmi,
v daném oboru nevídanými. Po krátké úvaze dospěl k názoru, že jsme
dosáhli rozumného věku, kdy je nám
možno ukázat kulturní dědictví našich
předků.
„Žáci, pojedeme do Prahy,“ promluvil učitel v jedné z následujících
hodin. „Hurá!“ Zaburácela třída nadšením, které přehlušilo i výkřiky zásobovače školního muzea Burdíka,
který zdržoval každou hodinu výuky
nějakým nepotřebným zemědělským

exponátem, nalezeným doma v hospodářství a získával tak cenné minuty
pro radostné lenošení ve vyučování.
Učitel nás však lakonicky uklidnil, aby nám připomněl, že je potřeba
před výletem nejprve zajistit finanční prostředky. Nato vytáhl s aktovky
několik časopisů a knih, které se mu
po senzační zprávě o výletu, podařily úspěšně prodat. Samozřejmě na
splátky, jak bylo u takových případů
běžné. Když ještě získal několik nových předplatitelů sovětských časopisů MURZILKY a PUTĚŠESTVIJE,
propuklo nadšení na obou stranách.
Nastalou radost pokazil jen třídní učitel Šerif, který ještě neskousl
zážitky z ostravské ZOO, navštívené stejnými třídami před dvěma lety.
„Jste třída zralá k záhubě,“ prohlásil
při obdržení osobního pozvání delegace, složené z nejlepších žáků třídy.
„Nechci svou učitelskou dráhu zakončit infarktem v hlavním městě. Je mi
z vás na blití, nejedu nikde!“
Situaci ale zachránila jeho hodná
žena Milena, která na sborovou prosbu: „soudružkooo, pojeďteee“, nedokázala najít účinnou obranu a tak bylo
po krátkých peripetiích rozhodnuto.
PRAHA BUDE!
Před odjezdem se mně podařilo nepozorovaně přibalit ke kytaře a kartám dvě krabičky 20korunových amerických cigaret ASTOR, obdržel jsem
obvyklé ponaučení od rodičů o dobrém chování a mohl jsem vyrazit, spolu s několika spolužáky z horního konce naší vesnice k nočnímu rychlíku.
Po zabydlení na koženkových lavicích poloprázdného rychlíku se rozeběhl sled převratných událostí a nečekaných zážitků. Někde se hrály a
zpívaly oplzlé texty, někde se mazaly karty až to svištělo a jinde se vyprávěly vtipy a do chodby tak probleskovaly salvy smíchu nad pointami, za které by se nemuseli stydět ani
hodně otrlí vypravěči. Podle ovzduší,
jaké panovalo ve vlaku bylo znát, že
puberta u nás pomalu dosahuje vrcholu. Učitel se tvářil spokojeně, jen občas prošel po chodbě, aby se neděly
větší nepřístojnosti než ty na které byl
zvyklý.

K první převratné události došlo po zhruba hodinové jízdě. Vlak
se řítil stodvacetikilometrovou rychlostí noční krajinou, když žák Dědek, který seděl poprvé v životě
v rychlíku vstal a prohlásil: „Děcka já rožnu, kde je vypínač?“ „Sáhni
nad dveře.“ Ozvalo se z přítmí kupé.
Dědek bezelstně zatáhl za červené držadlo rychlobrzdy nacházející
se hned vedle vypinače v domnění,
že se bude jednat o přívod elektrické
energie. Přívod to byl, leč k ventilu
rychlobrzdy. Vlak začal prudce zpomalovat a někteří cestující, po ztrátě rovnováhy, skončili na podlaze.
Vlakvedoucí se po překonání odporu prodral k okýnku, aby zjistil, co
se děje před vlakem. Před vlakem se
nedělo nic, ale z prostředního vagónu to fučelo, jak z lodní píšťaly
Učitel v zápětí pochopil, že původce náhlého zastavení se bude
ukrývat někde mezi jeho žáky. Prodral se do prvního kupé a udeřil na
nic netušící muzikanty: „Lidi sa
mně tam válajú v krvi a vy si tady
drnkáte na kytary!“ Ale to už se blížila i průvodčí k místu, kde tušili původ neobvyklé situace: „ Tady
to musel někdo udělat“, křičela cestou na vlakvedoucího. Učitel Vláďa

i s učitelkou Milenou zbledli. „Tak
to bylo u nás Vláďo.“ Poznamenala odevzdaně Milena. Vláďa skočil
doprostřed chodby a zařval: „Kdo
to byl?“ S temného příšeří kupé se
ozval tenký bonzácký hlásek: „Dědek. Chtěl rozsvítit.“
Dědek zůstal jako opařený nad
tím, co může způsobit jedno rozsvícení v nočním rychlíku. Vláďa
rozrazil dveře, s průvodčí v patách.
„Postav se do pozoru!“ Zařval na nic
netušícího žáka. Dědek vyskočil jak
v hodině tělesné výchovy, aby si vyslechl ortel. „Bude to stát 80 korun,“
poznamenala průvodčí a jala se vyplňovat záznam o přestupku.
Dědkovi spadla brada. Osmdesát
korun představovalo celé jeho kapesné na 3denní pobyt v Praze. „Co
budu dělat?“ Zkroušeně přemítal
v duchu. „Uděláme sbírku!“ Ozvalo
se solidárně z chodby. Za chvíli byl
potřebný obnos složen do rukou překvapené průvodčí. Zatímco se Dědkovi vrátila barva do pobledlé tváře, učitelka Milena s obavami v hlase tiše přemítala: „Tak už to začalo Vláďo. Pepa mi o tom doma vyprávěl.On dobře věděl co nás čeká.“
Pepa, náš třidní Šerif měl zážitků na
román.

