duben 2016

Matrika – evidence obyvatel
V Jablůnce je k 1. 3. 2016 hlášeno k trvalému pobytu 2048 obyvatel, z toho 1016 mužů
a 1032 žen.
V tomto roce se do Jablůnky přihlásilo k trvalému pobytu 8 osob, odhlásilo se
27 osob. Narodilo se 5 dětí, hlášených v obci
k trvalému pobytu.
Od ledna do března zemřeli 3 naši spoluobčané.
V roce 2016 se narodily děti:
Agáta Gajdošová
Laura Lišková
Eliška Sivalová
Lilith Pavlásková
Martin Vašenda
Zemřeli naši spoluobčané:
Marcel Zícho
83 let
Karel Kotrla
85 let
Josef Mrlina
65 let
			
Silvie Procházková - matrikářka
Stav k 1. 3. 2016

Opravy budov v majetku obce Jablůnka
Obec Jablůnka se postupně
snaží opravit a zhodnotit budovy
ve svém vlastnictví. V posledních
dvou letech byly proto opraveny tři objekty. Jedná se o budovu
hasičské zbrojnice, pošty a drob-

ných provozoven. Všechny akce
byly provedeny s finančním přispěním Státního fondu životního
prostředí ČR a Fondu soudržnosti EU.
U všech objektů bylo prove-

deno zateplení obvodových stěn,
výměna oken dveří a vrat včetně zateplení stropů. Výsledkem
je zlepšení tepelných vlastností
objektů, úspora energie a v neposlední řadě i vzhled budov, jak

je možné posoudit z přiložených
fotografií. Aby byly objekty zcela v pořádku, bude potřeba v budoucnu provést výměnu střešní
krytiny na budově pošty a hasičské zbrojnice.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016
V sobotu 9. ledna 2016 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo od občanů Jablůnky 42 999 Kč. Děkujeme všem, kteří

do sbírky přispěli a také koledníkům, kteří věnovali svůj čas a v obci
koledovali.
Čeněk Hajný – starosta obce Jablůnka

Připravované projekty
V současnosti pracujeme na několika projektech v řádech miliónů korun. Některé již zpracováváme a u ostatních čekáme, zda budou případné programy nebo výzvy z fondů EU pro uskutečnění
těchto zbývajících projektů.
Hodně bude také záležet
na spoluúčasti obce u projektů
a na jejich případném financování
z obecního rozpočtu, protože pro-

středky obce jsou značně omezené a každý projekt je tudíž o prioritách.
Připravované projekty jsou:
 Sokolovna
 Bioodpad
 Lázek - cesta
 Úspory el. energie - bytovka 615
 
Cesta Závratě - Zbrojovka chodník - geometrák

 VO - obec - areál
 IROP - hasičská technika
 
Z K - restaurování fresek
ve školce
 Dětské hřiště - ZŠ
 Kamerový systém
Naší snahou je ale zajistit
pro obec maximální možné využití příležitostí, které nabízejí
dotační tituly z EU, ale také ná-

rodní dotace a granty. Podrobně
Vás budeme o průběhu všech připravovaných projektů informovat nejen na webových stránkách
obce www.jablunka.cz, ale také
na stránkách příštího Jablůneckého zpravodaje. Pevně věříme
v úspěšné dokončení všech připravovaných projektů.
Čeněk Hajný
- starosta obce Jablůnka

Energetické úspory objektu č. p. 97
Ke konci roku 2015 byla dokončena rekonstrukce objektu
č. 97 tzv. „Drobné provozovny“.
Tento projekt řešil kompletní
zateplení objektu tak, aby odpovídalo současným tepelně technickým požadavkům dle současných
platných norem. Jednalo se o výměnu oken a dveří, zateplení vnějšího pláště budovy, zateplení stro-

pu půdy v jedné části a zateplení střechy včetně výměny střešní
krytiny v druhé části objektu.
Stávající dřevěná okna byla vyměněna za nová, plastová. Vstupní
dřevěné dveře byly nahrazeny plastovými. Stávající ocelová vrata byla
vyměněna za vrata hliníková zateplená s požadovaným tepelným odporem. Výměna oken byla provedena

včetně klempířských výrobků, vnitřních parapetů a částečně žaluzií.
Zateplení fasády objektu bylo
provedeno kontaktním zateplovacím systémem, kdy jako izolant
byl použit fasádní polystyren o tl.
150 mm (v soklové části extrudovaný polystyren tl. 130 mm), kotvenými bodovými kotvami a lepením. Zateplení střešní konstruk-

ce se provede izolací tl. 200 mm.
Současně s fasádou byla provedena úprava svodu hromosvodného
zařízení a byla provedena úprava okolo základů budovy. V rámci stavby byla odstraněna stávající stříška nad vstupy a nahrazena
novou střešní konstrukcí.
Celkové náklady rekonstrukce
byly 3 349 362,57 Kč bez DPH.

Poplatek za domovní odpad a poplatek ze psů
Upozorňujeme občany, že od
1. 2. 2016 lze platit na OÚ Jablůnka poplatek za domovní odpad
a poplatek ze psů. Poplatek je stanoven roční sazbou a činí u poplatníka s trvalým pobytem v obci
Jablůnka:
a) u kterého je svoz odpadu zajišťován sběrnými vozy 400 Kč
b) u kterého není možné svoz
odpadu zajišťovat sběrnými vozy

250 Kč (Horní a Dolní paseky).
Poplatníci mající na území obce Jablůnka trvalý pobyt
a současně zde mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící individuální rekreaci, ve které
není hlášena k TP žádná fyzická
osoba, platí poplatek pouze jedenkrát.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. 2016.

Poplatek ze psů:
Za psa 300 Kč.
Za druhého a každého dalšího
psa téhož držitele 300 Kč.
Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmu anebo uživatel sirotčího
důchodu 150 Kč.
Za druhého a každého dalšího

psa, jehož držitelem je osoba uvedená pod písm. c) 150 Kč.
Poplatek za psa v místní části Jablůnka - Horní paseky, Dolní
paseky, Jablůnecký Vesník, lokalita Páleniska činí:   50,-Kč.
Tento poplatek je ve stejné výši
platný za druhého a každého dalšího psa. Poplatek pro kalendářní rok je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2016.

Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohly Evropská unie a
Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2015 byla 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 Evrop-

ského sociálního fondu a státního
rozpočtu České republiky.
V období od 1. 5. 2012 do 31.
10. 2015 bylo u zaměstnavatele Obec Jablůnka v rámci projektu podpořeno 22 pracovních
míst na VPP za 2.069.810 Kč,
z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85
%, tj. 1.759.338,50 Kč, a ze stát-

ního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 310.471,50 Kč.
Pracovní
místa
podpořená v rámci VPP byla zaměřena
na údržbu veřejných prostranství, úklid a údržbě veřejných budov a komunikací a jiné obdobné
činnosti ve prospěch obce. Nástroj VPP je krátkodobou pracovní příležitostí, pomáhá k motivaci
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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.

Velký sál v sokolovně má nový způsob vytápění
Od ledna tohoto roku má „Velký sál“ nový způsob vytápění,
tzv. tmavé plynové infrazářiče.
Tento nový způsob nahradil původní stávající dva „fukary“ ve velkém sále sokolovny.
Pod stropem jsou umístěny 3 ks
plynových infrazářičů od výrobce KOTRBATÝ s označením KM
22,5 o délce 8 metrů. Výkon jednoho infrazářiče je 22,5 kW a spotřeba zemního plynu je 2,57 m3/hod.
Přívod vzduchu a odvod spalin je
veden přes strop a půdu do venkovního prostoru.
Tmavé plynové infrazářiče pra-

cují na principu uzavřeného systému (tvar „U“ trubice). Tyto zářiče
docilují potřebného výkonu spalováním plynu v atmosférických hořácích, odtud jsou spaliny vedeny do sálavých trubic opatřených
bezpečnějšími zákryty. Povrchová teplota těchto trubic se pohybuje v rozmezí 180-580 °C. Radiální
spalinový ventilátor, který je umístěn na konci U-trubice, zabezpečuje dostatečný pohyb horkého vzduchu v trubce a současně odvádí spaliny.
Vlastnosti infračerveného záření:
 	infračervené záření se šíří pří-









močaře, to znamená, že zářiče
mohou být použity cíleně

infračervené záření se v absorpčním tělese přemění
na teplo

intenzita záření se zmenšuje čtvercem vzdálenosti mezi
zdrojem záření a absorbujícím
tělesem

infračervené záření proniká
vzduchem bez toho, aby odevzdávalo teplo.
Hlavní výhody infrazářičů:

úspory investic proti „klasickému“ způsobu vytápění

úspory provozních nákladů
provozní pohotovost
 
m ožnost místního vytápění
podle požadavků
 nevíří prach
 
snadná obsluha
 nízká hlučnost
 možnost regulace.
Současně s montáží tří kusů infrazářičů byl také namontován
elektrický rozvaděč pro jejich
ovládání. Celková cena dodávky
včetně montáže byla 243 000 Kč
Zdeněk Mrlina
bez DPH.
– místostarosta obce



Oprava místní komunikace „Zajíčci“
Po mnoha upozorněních a žádostech našich občanů žijících
v Jablůnce na pasekách, kteří si
stěžovali na těžce sjízdnou komunikaci ke svým obydlím a pozemkům, se podařilo díky opravě
silnice I/57 vyfrézovaný materiál
použít právě na opravu místní komunikace.
Bylo domluveno jednání s fa
Vast Tercia na opravu cesty nad
Zajíčky. Protože při prohlídce
zničené komunikace bylo konstatováno, že množství frézovaného recyklátu je nedostačující,
bylo navrženo dosypání vyjetých

kolejí drcenou sutí, která se běžně k těmto účelům používá. Materiál byl navezen, zaválcován a
teprve na takto připravený podklad byl položen recyklát a znovu zaválcován. Obě použité směsi
měly certifikát vystavený fa Demstav group s. r. o. V navezené suti
se místy vyskytovaly i příměsi
pet láhví, kousky káblíků a elektrikářských krabic. Tento materiál byl zaměstnanci firmy po návozu vysbírán do nádoby a odvezen.
Slušní občané byli spokojeni a
vděčni, že se podařilo komunikaci
opravit. Ale našli se i takoví, kte-

rým oprava cesty ležela v žaludku a poslali na obecní úřad Českou inspekci životního prostředí.
Podnět byl podán členy místního
spolku, který zřejmě očekával, že
obec dostane tučnou pokutu. Je
pravdou, že kam ČIŽP přijede na
kontrolu, tak bez pokuty se to neobejde.
Opak byl pravdou, protože
ČIŽP z hlediska posouzení Zákona o odpadech neshledala nic, co
by vedlo k zahájení šetření a postoupila stížnost Odboru životního prostředí, Územního plánování, stavebního řádu a dopravy

města Vsetín. Pracovníci městského úřadu provedli kontrolní prohlídku na místě samém se
starostou obce Jablůnka. Všichni
se shodli na tom, že komunikace byla opravena v rámci běžné
údržby, nezávadným materiálem
a z tohoto důvodu nebudou učiněna další opatření.
Závěrem lze jen konstatovat,
že takových nepravdivých podnětů jsou schopni jen lidé závistiví, zákeřní, ukřivdění a nepřející zlepšování životních podmínek
v naší obci.
Čeněk Hajný - starosta

Stočné za rok 2015
Stočné za rok 2015 bylo všem
domácnostem vyúčtováno koncem března 2016 a je splatné k
30. 6. 2016. Tak jako v předešlém
roce můžou občané stočné uhradit došlou složenkou nebo přímo
na účet č. 86-7745540257/0100,
variabilní symbol je číslo faktury.
Při výpočtu stočného vychá-

zíme z podkladů od VaK a. s.
Vsetín. Cena stočného pro rok
2015 činí 22,28 Kč/m3 včetně
DPH a pro rok 2016 bude činit
22,72 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. Do-

klad bude sloužit k přesnému vyúčtování stočného (odebraných
m3 vody) za rok.
Žádáme nové vlastníky nemovitostí, kteří nemají sepsanou
smlouvu na odvádění odpadních
vod, ať se dostaví na OÚ Jablůnka k sepsání smlouvy. Společnosti VaK a. s. Vsetín platí občané
pouze vodné. K sepsání smlouvy

si vemte s sebou prosím zapsaný
stav vodoměru k datu koupi nemovitost nebo stav při napojení
na kanalizaci.
V případě nejasností Vám informace podá Daniela Hubníková
na tel. 571 452 210, kl. 4, nebo
osobně v přízemí na konci chodby vpravo dveře číslo 109.
Daniela Hubníková

Bioodpad již nemusíte pálit na zahradě
Bioodpad jako posekaná tráva, ovoce a zelenina, větve z ořezu keřů a stromů, zemina z květin bez květináčů, plevel, pokojové rostliny, listí, piliny, kůra… již
nemusíte pálit doma na zahradě.

Obec Jablůnka provozuje v areálu bývalé vodárny u Bečvy
skládku tzv. bioodpadu. Provozní doba pro veřejnost je pondělí a
čtvrtek 14.00 - 17.00 hodin, a to
ve vegetačním období od 1. dubna

do 30. listopadu. Pro občany, kteří nemůžou bioodpad v této době
dovézt, bude probíhat svoz tohoto odpadu pracovníky obce, vždy
následující den po vývozu směsného komunálního odpadu. Žádá-
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me občany, aby v tomto případě
materiál určený k vývozu nechali
před domem nebo plotem u svých
popelnic.
Zdeněk Mrlina
– místostarosta obce

Vážení občané,
Obecní úřad v Jablůnce ve spolupráci s místními organizacemi v Jablůnce pořádá na výletišti za hasičskou zbrojnicí
dne 30. 4. 2016 od 13 hodin
TŘINÁCTÝ ročník soutěže
1. O nejlepší jablůneckú jabkovicu
2. O nejlepší jabkovú BUCHTU – O NEJLEPŠÍ JABKOVÝ ŠTRÚDL
Občerstvení zajištěno: uzené cigáro, zvěřinový guláš ………… bude podáváno od 12 hodin
Zveme všechny občany Jablůnky a okolí, aby nejen jako soutěžící, ale i jako konzumenti navštívili tuto akci v co největším
počtu, a podpořili tak oživení dění v obci.
Akce se pořádá na výletišti za hasičskou zbrojnicí, kam Vás pořadatelé této akce co nejsrdečněji zvou.
 k tanci a poslechu budou hrát BLACK AND WHITE
 vystoupí děti ze základní školy
 své dovednosti s pejsky ukážou členové kynologického klubu
 ke zhlédnutí bude požární technika.
Vzorky jabkovice v množství 0,5 l můžete přihlásit v kterýkoliv pracovní den do 29. 4. 2016 (13:00 hod.) u starosty obce
nebo na sekretariátu Obecního úřadu v Jablůnce.
Vzorky buchty a štrúdlu doneste a přihlaste na výletišti v sobotu 30. 4. 2016 na výletišti po 11. hodině.
Čeněk Hajný-starosta obce

První čtvrtrok 2016 v knihovně
I v jablůnecké knihovně se rok
2016 rozběhl naplno. Kromě běžné, základní knihovnické činnosti,
jako je práce s knihou a vše, co s
knihou souvisí, se i naše knihovna
přizpůsobuje nové náplni knihoven, novému rozměru, novému
poslání, a to je být komunitním
centrem obce - místem pro setkávání.
Už 8. ledna byla uspořádána cestopisná přednáška zajímavé mladé paní Pavlíny Konvičné
z Valašského Meziříčí, která nás
navštívila se svojí rodinou a přišla
nám povyprávět o způsobu života
na Velikonočních ostrovech, kde
žila pět let. Své povídání doplnila o promítnuté fotografie a videa.
V neděli 10. ledna jsme se vypravili do Divadla Jiřího Myrona na úžasný muzikál na motivy
románu Henryka Sienkiewicze
„Quo vadis“. Dne15. února nás o
dentální hygieně přišla informo-

vat dentální hygienistka ze Vsetína Tereza Kučná a 1. března Ing.
Anna Hubová, požární preventistka Zlínského hasičského záchranného sboru, nás seznámila s
protipožární prevencí. Obě akce
byly velmi přínosné, dozvěděli jsme se spoustu nových informací (jak pečovat o své zuby, aby
nám co nejdéle sloužily, o práci
dentální hygienistky, při druhé
přednášce např. jak musí vypadat
potvrzení od kominíka, o detektorech kouře v domácnostech...),
přesto jsme zaznamenali velmi
malý zájem ze strany občanů. Je
to škoda. Ne vždy je možné odhadnout, co bude občany zajímat,
co zrovna bude v televizi, jaké
bude počasí, co kdo bude mít jiného na práci...
S větším zájmem ze strany občanů, hlavně žen, jsme se setkali
při pletení košíků z papíru. Poprvé jsme se sešly v úterý 29. břez-

na, učily jsme se motat papírové
ruličky, v této práci jsme každá
ještě pokračovala doma a v pátek
8. dubna jsme už pletly košíky.
V letošním roce pokračujeme s
akcí Jablůnka čte dětem. I nadále se scházíme a budeme scházet
první středu v měsíci od 16 hodin.
V pátek 1. dubna se konala již
tradiční Noc s Andersenem, kterou jsme si s dětmi pořádně užili.
Z říše Pohádek nás přišel navštívit
samotný pan Andersen, který nám
téměř hodinu velmi zajímavě vyprávěl o svém nelehkém životě i o
psaní pohádek a děti ho se zaujetím vydržely poslouchat J. Usínali jsme až po půlnoci. Na snídani jsme si připravili čaj a naservírovali maminkami přinesené koláče, bábovky, mufiny a jiné sladké dobrůtky, za něž maminkám
moc děkujeme. Je nám moc líto
dětí, které se nemohly zúčastnit,
protože se pozdě přihlásily a už
by se nevešly. Ale nebuďte zklamané, domluvili jsme se, že no-
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cování v knihovně zopakujeme
- pravděpodobně na konci prázdnin. Dáme včas vědět. Nebudeme čekat až do příštího výročí narození tohoto slavného dánského
pohádkáře, to je ještě daleko, a
nás tato a podobné akce moc baví.
Děkuji hasičům, že nám pomohli
připravit knihovnu a na druhý den
ji zase dát do původního stavu,
manželům Martě a Radkovi Mrlinovým, že už druhým rokem se
nám po celý večer i noc věnovali, paní Bulové alias panu Andersenovi...
Na každou akci jste srdečně
zváni. Dozvíte se o ní z plakátů v
obchodech, z obecního rozhlasu,
na webu knihovny i obecního úřadu, na Facebooku knihovny.
Přijďte si i pro pěknou knihu,
v loňském roce jsme koupili 495
nových knížek v hodnotě 96 tisíc
Kč. Určitě si vyberete nebo společně vybereme knížku podle vašeho zájmu a gusta.
Jana Brinčeková

Karel Hofman
14. září 1906 - 27. listopad 1998
akademický malíř
Akademický malíř Karel Hofman se narodil v Jablůnce. Vyučil
se malířem porcelánu v Dohnalově dílně v Jablůnce a od roku 1926
pracoval jako malíř porcelánu v
uměleckých dílnách bratří Jaroňků v Rožnově pod Radhoštěm. V
letech 1927-33 studoval na pražské Akademii výtvarných umění v

krajinářské škole Otakara Nejedlého a účastnil se malířských pobytů školy ve Francii, Itálii, Německu a Rakousku. 1933-35 získal dvakrát po sobě stipendium
italské vlády, které mu umožnilo
rozšířit si studia na Škole krásných umění v Římě, kde studoval
figurální malířství u prof. N. Coromaldiho. V průběhu studií
dvakrát vystavoval ve známé
Bragagliově galerii v Římě.
Po návratu do vlasti se věnoval pedagogické činnosti, nejdříve na Baťově škole umění ve Zlíně a poté na
Střední umělecko-průmyslové škole v Uherském Hradišti
a zapojil se do činnosti uměleckých spolků - Aleš v Brně,
Sdružení výtvarných umělců v Hodoníně, později Svazu československých výtvarných umělců. Koncem 50. let
přesídlil na Soláň, roku 1967
definitivně ukončil pedagogickou činnost a soustředil
se výhradně na vlastní tvor-

bu. Roku 1976 byl jmenován zasloužilým umělcem
a téhož roku organizoval
se svou dcerou, sochařkou
a keramičkou Marcelou
Vajceovou a zetěm Josefem Vajcem výstavu v Itálii, kam se vrátil po čtyřiceti letech. Jeho druhá dcera
Drahomíra Hofmanová se
stala herečkou. Roku 1985
byl Karel Hofman jmenován národním umělcem. Po pádu
komunismu oživil osobní kontakty s italskými přáteli a kulturními
institucemi, které opět provázela
významná výstavní činnost. Karel
Hofman vystavoval i v řadě českých měst, samostatně i kolektivně (např. Zlín, Ostrava, Vsetín,
Velké Karlovice ad.). Životní dráha Karla Hofmana se uzavřela ve
věku 92 let ve Valašském Meziříčí.
Základem Hofmanova umění byla malba opřená o dokonale
zvládnutou kresbu. Tematicky se
soustředil především na valašskou

krajinu. Vytvořil také řadu vynikajících portrétů známých osobností, ale i prostých lidí, obyvatel
valašských pasek. Širokou odezvu
získal jeho cyklus dvanácti barevných litografií akcentujících tradice a zvyky Valašska, ale i jeho
novou podobu. Jako jeden z mála
umělců se věnoval freskám. Jsou
realizované porůznu především
ve vsetínském okrese, ale také v
zahraničí. Spolu s malíři Aloisem
Schneiderkou, Janem Kobzáněm
a Františkem Podešvou patřil k
umělcům, kteří malířsky zachytili velmi sugestivní tvář Valašska.

Výstava k výročí narození Karla Hofmana
Dne 14. 9. 2016 by se
dožil akademický malíř Karel Hofman 110 let.
Při příležitosti tohoto výročí hodláme uspořádat
výstavu výtvarných děl
občanů Jablůnky. Rádi
bychom tak navázali na
úspěšnou výstavu k výročí obce v roce 2015. Tato
výstava by se uskutečnila opět v prostorách zasedací místnosti v budově
Obecního úřadu v Jablůnce, termín je předběžně
stanoven na 17. 9. 2016.
Chceme touto cestou
oslovit všechny výtvarně
zdatné Jablůnčany, kteří
by rádi prezentovali své
výtvory na veřejnosti. Do
září je ještě hodně času
něco pěkného namalovat,
nafotit, vytvořit… Za pořadatele ze sportovně-kulturní komise se na Vaše
díla těší
Mgr. Luděk Drlík
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Jak ve školce vítáme jaro
Jarní říkadlo „Zimo, zimo, táhni
pryč ,nebo na tě vezmu bič, zatahám tě za pačesy, za ty hory, za ty
lesy, až se vrátím nazpátek, svleču
zimní kabátek“ se ve školce naučily i ty nejmenší děti. Všichni se
už těšíme na jaro, voláme sluníčko, pozorujeme první jarní kvítky
na zahrádkách, obdivujeme stříbrné kožíšky kočiček na jívách,
pozorujeme prodlužující se jehnědy, rychlíme větvičky zlatice, semínka řeřichy, vojtěšky. Venku
konečně nejen svítí, ale už i hřeje
sluníčko, jaro ťuká na vrátka, ale
druhý den zase sněží, fouká ledový vítr.
Kdo za to může? No přece Morena – Mařena – Smrťák, zimní
víla, která je podle starodávného
pohanského zvyku znakem zimy.
Nemá ráda teplo, sluníčko. Naše
vyrobená Morena je zamračená, u
vrchu červená a dole zelená, celá
probělená, na krku korále z vyfouknutých vajec. Rozhodli jsme
se, že Morenu zničíme podle tohoto starodávného zvyku. Nezakopeme ji, co kdyby se vyhrabala. Zapálíme ji a utopíme v řece.
Zima tak odpluje a konečně bude
jaro. Po „Smrtné neděli“ jsme se
všichni společně vydali k Bečvě
s říkadlem: „Smrt chodí po vsi,
má veliké vousy, už nemůže choditi, musíme ji nositi, od města k městu neseme nevěstu, jestli
nám nic nedáte, tak vám ji tu necháme“. Nikdo ji nechtěl a děti si
vykoledovaly všelijaké dobrůtky.
„Smrťáka nesem s velikým nosem,
do vody ho dáme, tak mu zazpíváme. Nesem, nesem Mařenu, na
oleji smaženů, u vrchu červenů a
dole zelenů, celů probělenů“. Hořící Morenu jsme hodili do Bečvy u prženského mostu a čekali,
jestli opravdu odpluje. Plavala,
kouřilo se z ní, moc se jí nechtělo, ale snad se nám to povedlo a
zimu jsme zahnali. Na zpáteční
cestě do školky už jsme si zpívali jen jarní veselé písničky, sluníčko se nás usmívalo. Hurá – jaro je

tu. Velikonoce se blíží, ve školce
děti vyrábí kuřátka, slepičky, zajíčky, velikonoční věnečky, kraslice, učí se velikonoční koledy, říkadla, písničky.
Ve středu před Velikonocemi
jsme si připomněli, proč se jí říká
„Škaredá“. Z těsta starší děti vyrobily „jidáše“ povídali jsme si o
velikonočních zvycích, tradicích,
poslechli si příběh o zvonu Eliáškovi, který letěl do Říma pro velikonoční vajíčka, na dvoře školky
jsme společně nazdobili „LÉTO“
- znak jara. Do křupava upečené voňavé „jidáše“ děti dostaly za
odměnu – všem moc chutnaly.
Po velikonocích se budeme
připravovat na další vzdělávací činnosti a hry, při kterých se
věnujeme zejména ochraně životního prostředí. Již tradičně
si tak připomínáme svátek s názvem „DEN ZEMĚ“. Hlavní akcí
bude Zahradní slavnost ve čtvrtek
14. 4. 2016 se začátkem v 15.00
hodin. Přijede za námi veterinární lékařka paní Kamila Křupalová se svými zvířátky. Naše děti
mají pro zvířátka připraveny dár-

ky – zvířecí dobrůtky, které jsou
nakoupeny z výtěžku Předvánočního jarmarku 2015. Celkový příjem z prodeje činil 7.525,00 Kč.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem rodičům, kteří nám přispěli svými výrobky a také všem,
kteří si v našem stánku nakoupili.
Po hlavním programu bude účastníky čekat občerstvení a brigádou
na školkových zahradách se zapojíme do projektu „Ukliďme si Jablůnku“. Zahradní slavnost je určena především rodičům a dětem
naší MŠ, ale rádi mezi námi při-
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vítáme i další zájemce s malými
dětmi i bez nich.
V pátek 1. 4. 2016 znovu otevíráme horní školkovou zahradu veřejnosti. Všechny návštěvníky žádáme, aby dodržovali řád „Hřiště
v přírodě MŠ Jablůnka“, nenechávali zde děti bez dozoru, udržovali
pořádek a neničili zařízení. Chceme, aby naše zahrada mohla stále
sloužit všem předškolákům a byla
pěkným a podnětným místem pro
hru dětí.
Marie Navrátilová,
ředitelka MŠ

Zásahy výjezdové jednotky SDH Jablůnka
v I. čtvrtletí roku 2016
K prvnímu výjezdu v roce 2016 byla jednotka vyslána 1. ledna. Jednalo se o požár ohniště v lokalitě „Vlčí vyhlídka“ v obci Jablůnka. Na
místě se nacházelo ohniště o rozměrech 1x2 metrů, které se rozhořívalo
a hrozilo rozšíření požáru do lesa. Naše jednotka pomocí několika litrů
vody požár uhasila.
Druhý výjezd byl hned nadcházející den, tj. 2. ledna, kdy jsme
byli povoláni k dopravní nehodě osobního vozu v katastru obce
Jablůnka, které díky zledovatělé
cestě skončilo v příkopě. Pomocí
lana bylo vozidlo vytaženo z příkopu a mohlo dále pokračovat v
jízdě. Na místě kromě naší jednotky zasahovala taky Policie ČR –
OO Jablůnka.
Další mimořádná událost byla
naší jednotce nahlášena v pátek
22. ledna odpoledne, kdy jsme
byli vysláni krajským operačním střediskem Zlín k požáru sazí
v komíně do Valašského Meziříčí.
Na místě také zasahovala jednotka HZS – PS Valašské Meziříčí a
JSDH Poličná.
Čtvrtá událost v letošním roce nám byla oznámena 19. února po 6.
hodině ranní, kdy jsme byli vysláni k dopravní nehodě osobního vozu
do obce Hošťálková. Osobní vozidlo nezvládlo jízdu a narazilo do hlavního uzávěru plynu v plotě u rodinného domu a do okolí poté začal unikat plyn. Na místě události také zasahovaly jednotka HZS – PS Vsetín
a Policie ČR – OO Jablůnka.

Zatím poslední výjezd byl naší jednotce vyhlášen v pátek 18. března.
Jednotka byla vyslána k rozsáhlému požáru lesa v katastru obce Hovězí,
kde byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místě zasahovalo
více jak deset jednotek hasičů a vrtulník s vakem naplněný vodou, který
během zásahu provedl 15 shozů, a tak rychle zabránil požáru šířícímu se
směrem do dalšího lesního porostu na druhé straně lesa. Naše jednotka
na místě zasahovala téměř 6 hodin.
Otakar Rott, JSDH Jablůnka
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JSDH Jablůnka upozorňuje spoluobčany
S nastávajícím jarem souvisí
také uklízení na zahradách, ořezávání stromků a další podobné
činnosti. 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 již zasahovala u jednoho požáru lesního a polního porostu, který byl spojen s nedostatečně zabezpečeným ohništěm při

pálení a následným rozšířením na
přilehlý les. Každé pálení by mělo
být nahlášeno na Krajském operačním středisku HZS Zlínského
kraje 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.

Lyžařský výcvik
V polovině února uskutečnila naše škola očekávaný lyžařský
výcvik žáků 6. až 9. třídy. Sněhové podmínky byly až do poslední
chvíle nejisté. Nakonec ve dnech
17. 2. – 18. 2. 2016 vyrazila skupina sjezdařů a snowboardistů do
Velkých Karlovic na sjezdovku
Kyčerka. Běžkaři kvůli nedostatku sněhu absolvovali túry na Pustevnách. Počasí nám moc nepřálo.

Sněhu ubývalo, proto bylo možno
lyžovat pouze dva dny. Přestože
lyžařský výcvik musel pro nepřízeň počasí skončit dříve, než jsme
plánovali, všichni účastníci výcviku byli spokojeni a svůj pohyb na
horách si náramně užili.
Bc. Pavlína Kučerová,
vedoucí lyžařského výcviku
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Florbal na ZŠ Jablůnka
Florbal je nejoblíbenějším sportem na naší
škole, především mezi chlapci. Kroužek pravidelně navštěvuje více než 30 chlapců, ale
i dívek od 2. do 9. třídy. Trénujeme 1x týdně
v tělocvičně TJ Spartak Jablůnka. Nacvičujeme základy techniky – vedení míčku, dribling,
přihrávky, střelbu z místa i z pohybu. Při hře
dbáme na dodržování pravidel a smysl pro fair
play.
Pravidelně se také zúčastňujeme regionální florbalové ligy ve Vsetíně, kde se utkáváme
s nejlepšími týmy okresu. Letos jsme po 7. kole
na 6. místě. Velkého úspěchu jsme dosáhli v
soutěži Orion Florbal Cup. Družstvo mladších
dívek obsadilo v konkurenci sedmi nejlepších
týmů okresu 3. místo. Mladší a starší chlapci
sice nepostoupili, ale upozornili na sebe výborným výkonem a u svých soupeřů získali respekt.
Rozvoj tohoto krásného sportu na škole by
nebyl možný bez podpory vedení ZŠ a SRPDŠ
v Jablůnce. Proto bych chtěl jménem žáků vyslovit velký dík ředitelství školy a rodičům za
podporu a materiální pomoc. Bez toho by to
nešlo. Doufáme, že se odměníme svými výkony a výsledky.
Mgr. Vlastimil Vaněk,
trenér kroužku florbalu

Šachový turnaj v Jablůnce
V sobotu 20. února byl v naší
ZŠ sehrán třetí turnaj letošní série 1. VASTO Tour. Byl to turnaj jednotlivců určený pro žáky
(a pojmenován podle hlavního
sponzora, který rozhodně na cenách nešetří). Hrálo se ve třech
kategoriích (rozdělených podle věku: do 10 let, do 13 let a do
16 let). Jak už je na turnajích této
úrovně dobrým zvykem, používají se šachové hodiny a v případě velkého počtu účastníků i tzv.
„švýcarský systém“, který nasazuje do dvojic hráče odpovídající síly. Každý sehrál sedm partií.
Účastníci se sjeli nejen z okresu
Vsetín, ale i přibyli též „přespolní“, dokonce i ze Slovenska (Dubnica nad Váhom). A pokud jde o
jejich celkový počet, zdá se, že
byl ustanoven rekord: 120 hráčů!
(Připočteme-li k tomu organizátory, rozhodčí, diváky, trenéry, rodiče a nehrající rodinné příslušníky… Ne, škola sice nepraskla ve
švech, ale bylo nás dost.)
V turnaji hrálo i sedm hráčů ze
školního šachového kroužku.
Mezi nejmladšími jsme měli
dvojí zastoupení: Ondřej Gombár a Sebastián Kovář z první třídy prožili svůj vůbec první turnaj a každý z nich uhrál 2,5 bodu
ze sedmi možných. V „prostřední“ kategorii vyklouzla medaile

v poslední chvíli Tomáši Galdovi (získal 5 bodů), Tomáš hrál v
dresu TJ Hošťálková (za niž hraje
oficiální mistrovské soutěže), Jirka Guriča získal 2,5 bodu. Mezi
nejstaršími měl kupodivu nejvíce sil žák 7. třídy Lukáš Navrátil
(4 body), předběhl své dva starší
spolužáky - deváťáky (Lukáš Hajdík, Martin Dobeš).
To, že nikdo nedosáhl na me-

daili, snad nevadí, šachy hrajeme
proto, abychom si cvičili mozek a
tříbili charakter. Ceny ale dostali
všichni, sponzorský „univerzální
párek“ s chlebem a hořčicí byl k
mání o přestávce.
Fotografie školního reportéra
jsou v obrázkové galerii na školním webu (www.zsjablunka.cz).
Děkuji všem, kdo (již počtvrté!) umožnili, že se v naší škole
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tahle „reklama na šachy“ může
konat. Za vstřícnost vedení ZŠ,
za týlové zabezpečení panu školníkovi a taky všem našim kuchařkám, které spolu s paní vedoucí ze
školní jídelny zajistily jídlo a pití
neboli občerstvení. A kdo nevěří,
že se při hře v šachy dá pořádně
vyhládnout, ať si to někdy zkusí!
Petr Zvardoň,
vedoucí kroužku šachu

ZŠ Jablůnka a její olympionici
Celý sportovní svět upírá pozornost k blížící se letní olympiádě v Riu, naši deváťáci však mají
klání ve svých okresních olympiádách již za sebou. Tréninkové objemy byly splněny, životosprávu jsme snad dodržovali,
realizační týmy (učitelé, rodiče)
dělaly, co mohly… a výsledek se
dostavil! Jirka Adámek skončil
na 2. místě v dějepisné olympiádě a postoupil do kola krajského.
Lukáš Hajdík vybojoval 3. místo

v zeměpisné olympiádě. Patrik
Šlerka obsadil 4. místo v olympiádě z anglického jazyka, přičemž
zaostal o pouhého 1,5 bodu za
vítězem. Josef Řiháček se umístil na 8. místě v olympiádě z českého jazyka.
Možná se vám nezdají tyto výsledky nijak zvlášť oslnivé, my si
jich však velmi ceníme. „Na bednu“ v okrese „se nevyškrábe“ jen
tak někdo. Ve vsetínském okrese je 35 úplných 9letých škol,

z nichž většina má (na rozdíl od
naší školy) v jednom ročníku více
tříd. Tyto školy tudíž mohou vybírat své reprezentanty z většího počtu žáků a jejich šance na dobrý
výsledek stoupají. Někdy se také
stane, že se narodí génius. Škola
s ním pak „vymetá“ všechny soutěže a chlubí se, jak je úspěšná.
Naše letošní úspěchy jsou však
rozloženy mezi více žáků, což nás
velmi těší.
Šéftrenér a třídní učitel v jed-

né osobě Petr Zvardoň dokázal
během čtyřletého olympijského
cyklu ze svých svěřenců vybudovat dobře fungující tým, a i když
se primárně nehnal za úspěchy,
nakonec medaile zacinkaly. Tak
teď ještě neztratit formu a potvrdit výborné výsledky u přijímacího řízení na střední školy – fandit
nemusíte, stačí, když nám budete
15. dubna držet palce.
Mgr. Ivan Šošolík,
zástupce ředitele ZŠ Jablůnka

Programy primární prevence na ZŠ Jablůnka
Cílem primární prevence je
předcházet problémovému chování žáků a pokud možno minimalizovat rizikové chování mládeže. K tomuto cíli slouží na naší
škole programy primární prevence a činnost školního metodika prevence. Z kladně hodnocených akcí můžu uvést programy
Etických dílen pod vedením paní
magistry Renaty Zajíčkové, kte-

ré probíhají na prvním i druhém
stupni.
Tradičně se uskutečnily i besedy v osmé a deváté třídě na témata partnerského soužití a vztahů v
kolektivu pod vedením paní magistry Vanety Zvoníčkové z Klubu Most ve Valašském Meziříčí.
Deváťáky zaujal pan Roman Povala svou besedou, kdy popisoval příběhy drogově závislých

a práci s nimi. Hovořil o neblahých důsledcích života v závislosti. Pan Radek Palacký z organizace ACET zase pro sedmáky
a osmáky připravil přednášku o
elektronických závislostech a kyberšikaně. Šesťáci už na začátku
školního roku navštívili Domov
se zvláštním režimem Pržno, kde
se seznámili s tím, jak to v takovém zařízení funguje, a taky si

Ukliďme svět
– Ukliďme Česko
– Ukliďme si Jablůnku
„Ukliďme svět“ je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na
celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek… Smyslem akce není jenom uklízet, ale
přivést občany k většímu zájmu
o stav obce, přírody a krajiny v
bezprostředním okolí. Na mezinárodní akci pak navazuje akce
národní pod názvem „Ukliďme
Česko“.
Když vloni na některé z porad sportovně-kulturní komise
zastupitelstva obce zaznělo, že
žáci základní školy uklízeli na
Den Země odpadky na veřejných prostranstvích v obci, přišel kdosi s nápadem zorganizovat podobnou úklidovou akci
pro celou Jablůnku. Slovo dalo
slovo a po domluvě na zastupi-

telstvu se letos také my zapojíme do celostátní, vlastně celosvětové kampaně zaměřené na
úklid okolí.
Kdo chce pomoci při společném úklidu v obci a v jejím okolí, může přijít v sobotu 16. dubna 2016 v 9 hodin před budovu
Obecního úřadu v Jablůnce. Budou připraveny pytle na odpadky
a po domluvě se vydáme do vsi na
jednotlivé úseky. Doporučujeme
zvolit vhodný oděv, obuv a vzít
s sebou na úklid vlastní ochranné rukavice. Pytle s nasbíranými
odpadky budou z obce sváženy.
Občané mohou využít této příležitosti také k úpravám a úklidu
veřejných prostranství v bezprostředním okolí svých pozemků a
domů. Jakákoliv aktivita zvelebující vzhled obce a každá pomocná
ruka bude vítána.
Za SKK Mgr. Luděk Drlík
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vyslechli přednášku o alkoholismu.
Pevně věřím, že i s pomocí
těchto programů a aktivit se daří
ukazovat žákům, co je to odpovědné chování a jaké může mít
neuvážené jednání důsledky pro
jejich život.
Školní metodik prevence
Mgr. Lukáš Smilek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLŮNKA
pořádá spolu s rodiči pro děti i pro dospělé
29. 4. 2016 v 16 h za školou

SLET ČARODĚJNIC
A ČARODĚJŮ
Program:
 plnění úkolů na stanovištích
 rejdění čarodějnic a čarodějů
 opékání a pojídání špekáčků
 od 16.30 h zahraje „Příkop“

Vstupné
dobrovo
lné!

Nejstarší jablůnecká kulturní památka
Jedinou dochovanou památkou Jablůnky uvedenou v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR je kříž z roku 1771. Nachází
se vedle silnice mezi Jablůnkou a
Bystřičkou na vyvýšenině U kříže. Je památkově chráněn od roku
1958. Jeho příběh je natolik zajímavý, že stojí za zveřejnění.
V Kronice obce Jablůnka je
uvedeno pouze toto: „Kříž, který se stal traťovou orientací, stojí
na kopci pod Janírky mezi silnicí
a železnicí. Jeho pískovcový podstavec jest proveden ve slohu barokním a nese na přední straně reliéfní znak rodu Illesházů, na zadní straně letopočet 1771“.
Není sporu o tom, že kříž
dal pro „povzbuzení náboženské vlažnosti poddaných“ postavit Jan Křtitel Illesházy (1737 –
1799), majitel vsetínského panství. Na jeho popud vznikly další
sochy (např. socha sv. Jana Nepomuckého u Pržna) a kříže včetně toho našeho. Na jeho podstavci byl vytesán dnes už neznatelný
znak uherského hraběcího rodu
Illesházyů – na štítě stojí v koruně orel s šípem prostřelenou
hrudí. Autorem podstavce je kameník Šimon Závodník z Krásna
nad Bečvou (místní část Valašského Meziříčí).
Jablůnecký kříž je ale vlastně
jen torzem původního barokního díla. Na podstavci byl kdysi
s velkou pravděpodobností umístěn téměř dvoumetrový kamenný
kříž s postavou ukřižovaného Ježíše Krista. Kříž byl dílem sochaře Šebestiána Hartla, který přišel
na Valašsko zřejmě z Bavorska.
Kdybyste si chtěli udělat představu, jak kříž asi vypadal, zajeďte se
podívat na Vsetín. Zrestaurovaný
kříž autorů Závodníka a Hartla
rovněž datovaný rokem 1771 stojí

na Horním městě v blízkosti zámku proti Kulturnímu domu na Sychrově. Podobný kříž ze stejného
roku a od stejných autorů najdete také ve Valašském Meziříčí nedaleko kruhového objezdu u cesty
na Poličnou.
Podle historických záznamů
byl jablůnecký kříž v roce 1771
postaven na jiném místě, než se
nachází dnes, a to někde blíže
k Bystřičce. Pravděpodobně někdy kolem roku 1835 následkem
prudké vichřice spadl a rozbil se,
spodní část zůstala však nepoškozena. Ta byla pak přemístěna na
nejvyšší místo u silnice z Bystřičky do Jablůnky. Hořejší část nahradili menším železným křížem.
Na zadní straně podstavce je kromě původního letopočtu 1771 rukou neumělou dodatečně vyrytý
nápis: „Hanobíš sv. Kříž, bude ti
jednou soudcem“. Zřejmě se tak
stalo pro výstrahu po pokusu o
jeho poničení. V evidenčním listu kříže jako kulturní památky je
uvedeno, že „z železného kříže
zůstalo svislé rameno, příčné chybí, kříž je t. č. provizorně zpevněn
žlutě natřeným dřevem“.
Možná, že příběh jablůneckého krucifixu není úplný, ale většina uvedených faktů vychází z písemných archivních záznamů. Jak
kříž v roce 1771 skutečně vypadal, se můžeme domýšlet na základě srovnávání s dalšími kříži
z té doby. Kdo by si chtěl kříž prohlédnout zblízka a nechce na frekventované silnici riskovat zdraví,
může si udělat představu z přiložené fotografie.
Nemáme v Jablůnce starší památku, a tak by stálo za to kříž
zrestaurovat. Věřím, že tento návrh nalezne v zastupitelstvu podporu.
Závěrem bych chtěl poděko-

vat za cenné informace a podklady k tomuto článku referentce památkové péče MěÚ Vsetín
Ing. Ivaně Surovcové a archivářce
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Státního okresního archivu Vsetín
paní Evě Adámkové.
Mgr. Luděk Drlík,
člen zastupitelstva

Aktuálně z Rodinného centra Jabloňka, z. s.
Zveme vás (maminky a děti)
na další setkání z cyklu přednášek o Montessori pedagogice. Tentokrát na téma: Připravené prostředí pro děti doma podle Montessori principu – 3. lekce – 5. 5. 2016 a kurz ukončíme
4. lekcí Jak vést děti k samostatnosti podle Montessori principu
– 26. 5. 2016. Předchozí dvě lekce již proběhly a těšíme se z velké účasti a zájmu o tato setkání.
Je stále víc rodičů, které tento výchovný a vzdělávací styl zajímá a
jeho prvky používají při výchově
svých dětí.
Přednášky se konají ve čtvrtek,

v prostorách sborového domu
[býv. evangelické fary] (kde také
sídlí Rodinné centrum Jabloňka,
z. s.) od 9.45 – 11.15. Lektorka je
Mgr. Hana Janíčková. Děkujeme
OÚ v Jablůnce, který nám poskytl dotaci a tento kurz mohl být
realizován i v Jablůnce. Pokud
máte zájem účastnit se kurzu, napište na e-mail: rcjablonka@centrum.cz a nebo 736 704 888, další info najdete na našich webových stránkách: http://www.
klubjablonka.estranky.cz/
Za RC Jabloňka přejeme
vše dobré a těšíme se na vás.
Mgr. Renata Tomešková

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
Drazí spoluobčané!
V tomto jarním zpravodaji
mám příležitost informovat vás o
uskutečněných i plánovaných akcích našeho evangelického sboru.
V čase vánočním jsme byli
vděčni, že se nám podařilo za poměrně hojné účasti občanů naší
obce zrealizovat vánoční koncert Cimbálové muziky Valašsko.
(Foto u článku.)
Na vánoční svátky navazují nejen kalendářně, ale zejména biblicky svátky velikonoční. K čemu
by bylo narození Ježíše Krista,
kdyby nebylo došlo k naplnění
jeho díla ukřižováním za naše viny
a hříchy a slavným vzkříšením…

I když sváteční dny ještě nejsou u konce (před námi je Nanebevstoupení Páně a Svatodušní svátky), přesto připravujeme i v oblasti diakonie na neděli
24. dubna osvětovou přednášku,
kterou u nás bude mít bratr lékař
Vít Šmajstrla jako jeden z „Lékařů bez hranic“. (Plakát u článku.)
Rádi bychom opět tak jako v
minulém roce nabídli veřejnosti
vstup do kostela v rámci republikové akce „Noc kostelů“, a to v
pátek 10. června.
A nakonec – i když je to nyní
ještě daleko – se chystáme v létě
k rozličným setkáním v rámci

oslav svátku Mistra Jana Husa či
Jeronýma Pražského. – A možná
se našemu malému pěveckému

Poděkování zastupitelům
obce a pracovníkům
Obecního úřadu v Jablůnce
Vážení spoluobčané, chci touto cestou poděkovat za příspěvek
z obecního rozpočtu na plánované
ozvučení našeho kostela. Děkuji
všem zastupitelům, kteří schválili naši žádost o podporu na tuto
akci. Částka 25 000 Kč z obecního rozpočtu bude použita na nákup ozvučovacího zařízení. Chceme, aby toto zařízení zlepšilo poslech nejen v kostele, ale bylo částečně přenosné k použití ve sborovém domě k různým akcím (např.
dětská vánoční slavnost, koncerty,
apod.). Uvědomujeme si, že náš

sbor je součástí naší obce a chceme, aby činnost, kterou děláme,
byla otevřená nejen nám evangelíkům, ale také všem občanům
Jablůnky a lidem dobré vůle, kteří
hledají oázu v dnešním uspěchaném světě. Děkujeme také za příspěvek na opravu věžních hodin
na kostele ve výši 5 421 Kč.
Děkuji pracovníkům Obecního úřadu v Jablůnce za vstřícný a
profesionální přístup k vyřizování
záležitostí našeho sboru.
Místokurátor Farního sboru
ČCE v Jablůnce David Srněnský
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kroužku podaří také zrealizovat
komorní vystoupení v kostele. :-)
Martin Tomešek, kazatel

Volejbalový tým Draci
S příchodem jara, by vás chtěl pozdravit i náš volejbalový tým Draci.
Letos, jako i léta předtím, fungujeme stále stejně. Dobré je, že se nám
snad podaří najít i naše následníky,
které se snaží vytrénovat paní Liba
Martinková. Pokud máte zájem a vaše
dítko tíhne k tomuto sportu, můžete se
s důvěrou obrátit na ni a domluvit podrobnosti.
Nově jsme zřídili facebookovou
stránku pod názvem Spartak Jablůnka. Stránka je informativní.
Aktuálně se připravujeme na uspořádání Chlebíčkového turnaje ve volejbalu a již 6. ročník Dětského dne,
který plánujeme uskutečnit. DD plánujeme na 4. 6. 2016, pokud máte
možnost a chuť podpořit tuto akci ať
hmotným či finančním darem, budeme velmi rádi, každá pomoc je dobrá.
Těšíme se na další sezonu a sportu
zdar, volejbalový tým Draci Jablůnka.

Volejbal ženy – vítězky okresního přeboru
Soutěžní ročník 2015/2016
jsme na podzim zahájily posíleny Naďou Kamasovou, která ukončila působení ve druholigovém Vsetíně, a nahradila
nám tak v pravý čas Soňu Hurtíkovou, kterou čekají příjemné
mateřské povinnosti. Znovu se
k volejbalovému míči vrátila i
Lada Svobodová, což kvitujeme
s velkým povděkem, navíc nám
další hráčka (Jitka Michalčáko-

vá) rovněž oznámila, že ji čeká
radostná událost. I přes mateřský „boom“ jsme odehrály soutěž v plném počtu hráček, nepočítáme-li jeden výjezd k utkání,
které jsme musely zvládnout v
pěti. Shodou okolností i soupeřky měly k dispozici jen pět žen,
takže nakonec to bylo „souměrné“. Takřka všechna družstva
okresního přeboru se potýkají s
malou základnou, takže si občas

různě vypomáhají a půjčují posily.
I když jsme v uplynulém ročníku utrpěly tři prohry, vzhledem k
prohrám soupeřek a poměru vzájemných utkání jsme opět dosáhly
na titul – v pořadí už několikátý
za sebou.
Věříme, že příští rok již posílíme naše řady o Míšu Kovářovou a
Petru Sauerovou, které začly pilně trénovat po mateřské dovole-

né, nebudou nás provázet zranění a snad objevíme i nějaké nové
talenty z dívek, které se osmělily
a začaly navštěvovat tělocvičnu.
Připomínám, že mohou docházet
i hoši, protože naše tréninky jsou
smíšené – začínáme každé úterý
(a někdy i v pátek) v 18 hod., půl
hodiny se intenzívně věnujeme
technice volejbalu a poté ti nejšikovnější mohou už hrát s „profesionály“.

Fotbalový klub Jablůnka – mladší přípravka
Skvělého sportovního úspěchu dosáhl v letošní zimní sezóně v sálové kopané tým benjamínků mladší přípravky. Kolektiv nováčků a fotbalových začátečníků,
doplněný jen o 4 zkušenější mladé hráče, senzačně obsadil na turnaji fotbalových nadějí v Hošťálkové skvělé 2. místo se ziskem 15
bodů a celkovým skóre 13:4. Celkem se turnaje zúčastnilo 7 mužstev a vítězem se stal celek SK
Baťov Otrokovice. Naši mladí fotbalisté si tak domů přivezli pěkný
pohár, diplom a sadu medailí (viz
foto). Celek mládeže tak výborně
reprezentoval naši obec na tomto
tradičním fotbalovém turnaji v sálové kopané.
Skvěle jsme zvládali veškeré
defenzivní činnosti, čehož je dů-

kazem druhá nejlepší obrana na
celém turnaji, ale i v útočné fázi
jsme si vedli velice dobře. Naši
hráči Bára Březovjáková a Josha
Pecha patřili mezi nejlepší střelce
turnaje. Úspěšný celek mladých
fotbalistů na tuto akci připravili
trenéři mládeže Zdeněk Žárský a
Karel Šmíra ve spolupráci s trenéry starší přípravky Lubošem
Janírkem a Davidem Bartoněm.
Tímto výsledkem se potvrdila
kvalitní tréninková zimní příprava
obou našich mládežnických kategorií v místní sokolovně.
Kádr hráčů mladší přípravky:
Brankáři: Michal Krátký,
Ondřej Kovalčík.
Obránci: Honza Zubík, Bára
Březovjáková, David Šmíra,
Patrik Jurošek.

Útočníci: Marek Pecha, Josha
Pecha, Štěpán Houžva, Lukáš
Čuma, Michal Skýva.
Velké poděkování patří zejména rodičům za spolupráci při orga-
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nizaci a dopravě na utkání a turnaje, obecnímu úřadu a fotbalovému
klubu za podporu našich mládežnických oddílů.
Zdeněk Žárský - trenér

Frajer s černým baretem
2. pokračování
Válka skončila. Jan Tajzler
se vrátil v uniformě důstojníka
britské královské armády. Laďu
po svolání celé partyzánské brigády propustili do civilu 17. 5.
1945. Oběma začal nový život,
oba si mysleli, že bude lepší než
ten, co je provázel posledních
šest let. Měli osvědčení o účasti v odboji a budoucnost oběma
mladým lidem ležela u nohou.
Lepší vysvědčení si nemohli
přát.
  Jan se vydal za svou předválečnou známostí, do Dolní Lhoty na Luhačovicku. Posloužila
mu k tomu Jawa 500 OHC, kterou si na cestu vypůjčil. Doprava byla v troskách, nefungovalo
nic. Také cesty byly po přechodu
fronty značně rozbité. Rodiče
jeho milé Jarky měli hospodu na
křižovatce v Dolní Lhotě. Dodnes je tam v omítce patrný nápis: „Hostinec u Raků“. Setkání
bylo radostné. Jarka mu odpustila i známost v Anglii, ke které se
jí Jan přiznal, včetně dítěte, které zanechal v Anglii. Začali spolu nový život a po nějaké době
se v roce 1946 vzali. Jan si podle
§ 255 tehdejšího zákona o aktivním odboji mohl převzít opuštěný majetek a provozovat živnost. Dostal likérku v Novém Jičíně po židech, kteří se nevrátili
z koncentráku, ale ne na dlouho.
Pozůstalí se přihlásili a majetek
musel zase vrátit. Nastoupil tedy
do Tonaku k Hyckelovi a začal
vyučovat angličtinu. Konec jeho
učitelování způsobila neúčast v
prvomájovém průvodu. Komunisti si nekompromisně upevňovali pozice a lidé jim důvěřovali.
Z práce ho bez milosti vyhodili.
Vrátil se do Dolní Lhoty na
hospodu a rozčarován z dosavadního politického vývoje, zapletl se do protistátní činnosti. V
únoru následujícího roku 1948
došlo k převratu a Janovi začala hořet půda pod nohama. Přemýšlel co dál. Československo
mu začalo být příliš nebezpečné.
Dál už pokračoval Laďa ve
svých vzpomínkách: „Jan přišel za mnú a pravil: ,Ladíku, já
musím jít pryč, poď se mnú.‘ Sebral Jarku a 11 měsíčního synka
a jeli do Oblekovic u Znojma ke
strýcovi Lojzovi.“ Skáču mu do
řeči, abych se zorientoval: „To
byl ten Lojza, co ho objevil na
konci války při přehlídce v Praze?“ „No anó.“ Přisvědčil Laďa:

„Ten zásoboval masem naše celníky na rakouské hranici. Sloužili tam společně s Rusáky. Znal
sa s nima dobře, a tak jim to aj
přímo řekl, o co jde. Jeden z
tých celníků sa zamyslel a povídá: „No, my ho pustíme, ale co
s Rusy, keří tu budou s nama?“
(Rakousko bylo poražený stát,
rozdělený mezi vítězné mocnosti. Rakousko muselo platit reparace a bylo okupováno ze všech
stran. Na česko-rakouské hranici
sloužili Sověti s našimi celníky.)
„Tož ty Rusáky mosíme ožrať
do němoty, aby nic nevěděli,“
povídá strýc celníkom. „Tak sa
jim podařilo přejíť. No, ale v tem
Rakúsku to tehdy nebyla žádná
sláva. Lidé neměli co do huby
a hlad byl na každém kroku.
Oni sbírali odpadky po skončených trhoch a tak sa živili. Jináč
by tam umřeli hlady. Po nejakej
době sa jim přecaj podařilo dostať sa do Anglie a tam už sa Jan
vyznal. Šel zpátky do armády a
dotáhl to na podplukovníka.“
„A co bylo s váma? Vy jste
nechtěl jít s ním?“ Hledím na něj
a čekám, co odpoví.
Laďa si povzdechl a povídá:
„Nechtěl... Ani jsem nemohl.
Dostal jsem takej to potvrzení, ten § 255 za aktivní odboj,
a tak jsem si mohl něco po odsunutých Němcoch převzít. Větší prodejny už byly rozebrané, a
tak jsme si vyhlédli s Arnoštem
Hofmanem jednu malú prodejnu
v Karlových Varoch, a tu jsme
takej dostali.“
„To byl bratr od slavného malířa?“ Ptám se zvědavě. „No
anó. On nám aj ten Karel Hofman namaloval obraz tatínka v
rakouskej uniformě, když byl
ve válce. Oni sa ale moc hádali s mamků a při jednej takovej
hádce ona vzala nůž a probodla ten obraz, jak tam tak visel na
zdi. Tolik hněvu v ní bylo.“ Paní
Marta přináší obraz od slavného malíře, aby potvrdila Laďova slova. „Skutečně!“ Vyrážím
ze sebe. Obraz má stále díru
od nože. Laďa trochu vzdychl
při vzpomínce na divoké soužití rodičů a po chvíli pokračoval.
Ten Arnošt, brácha od malířa, u
nás doposaváď dělal. Měl aj jakýsi majetek na rozdíl ode mňa.
Já jsem neměl nic. Enem kule a
uši, jak sa praví, a tak jsem zajel
do Jablůnky za tatínkem a povídám: „Tatínku, mohl byste mňa
vyplatiť, ať mám něco do začát-

ku?“ Tatínek mňa vyposlechnul
a potom povídá: ,Laďo, ty víš,
že u nás ten rodinný život moc
nefunguje. Vést to tady s matkú,
tož sa pozabíjáme. Sám na to s
jednu nohú takej nestačím. Buďto to prodám, pronajmu, nebo si
to převezmeš na sebe.‘ Tož jsem
chvílu rozmýšlal a pak jsem sa
rozhodl, že to zkusím. Arnošt
Hofman vydržal v tých Karlových Varoch až do roku 1955.
Potom už komunisti sebrali
všecko, aj malé prodejny.
Tož já jsem začal s živnosťú v
Jablůnce v tých prvních rokoch
po válce. Dařilo sa mně celkem
dobře, dodával jsem na Klenov a do okolních dědin. Oženil
sem sa s tú první robú a narodila sa mně cérka Zina. V tem roce
1948, když za mnú Jan přišel,
že jde pryč, nemohl jsem odejíť.
Cérka malá, tata bez nohy, kdo
by sa o to tady staral? Nebylo nikoho. Nejmladší brácha Dušan
měl 13 rokú. To byl eště takový
švrlák, co mohl převzíť? A takej
jsem si myslel, že to dopadne jináč, že to nebude takové, jak nakonec aj bylo.
V září 1948 přišli za mnú dva
ogaři s dopisem, myslím, že jeden sa jmenoval Jerman, a v tom
dopise stálo: „Ladíku, vydej doručiteli tohoto dopisu 20 000 Kč,
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keré mám uložené u bratra Franty. Na nic sa neptaj.“ Bráchovo písmo jsem poznal, a tak aj
ty peníze jsem jim vydal. Ogaři
odjeli, ale za hranice sa nedostali. U Brna je chytli a vyslýchali
a oni přiznali, od koho ty peníze dostali. K nám přijeli ze státní bezpečnosti, sebrali matku aj
mňa. Tatínka nechali byť, protože byl bez nohy.
Já jsem nic nepřiznal a důkazy žádné neměli, enem ty peníze
a výpověď tých ogarú. Mamka
takej nic neřekla, ale takej o tom
nic nevěděla. Držali nás v kopkách ve vazbě až do súdu. Tatínek přijel k soudu a ten předseda soudu byl takej bez nohy.
Tak nevím, esli to bylo tým, ale
u soudu nás osvobodili. Enomže
prokurátor, takový nerudný skrček to byl, ten sa odvolal a mňa
tam eště chvílu věznili, než sa to
rozhodlo.
Když jsem byl propuštěný,
neměl jsem žádnú prácu. Živnost mně sebrala národní správa. Předsedú byl nejaký Švejkar, ten byl aj potem ve Zbrojovce a já jsem tam nemohl ani
vstúpiť. Kopal jsem základy na
novej měšťance, co sa začala staviť Na Láni. Dostával jsem 5 Kč
za hodinu práce, takové to byly
výdělky.

Potom jsem dostal za odměnu povolávací rozkaz na vojenské cvičení k PTP. To byly
ty pomocné technické prapory, kde umísťovali nepřátele státu k převychování. To bylo 5. 1.
1952. Nastúpil jsem do Životic
u Opavy. Tam byl nejaký poručík Kutěj z Pržna. Celkem dobrý
chlap to byl. A ten mně zařídil
přeložení do Bystřice pod Hostýnem na zámek. Tam jsme kopali všelijaké ty odvodňovací
kanály. Někeří za dobré chování mohli za několik měsícú odejít aj dom. Dostali potvrzení, že
byli převychovaní.“
Zvedám hlavu od papíru,
abych se zeptal: „A vy jste takové potvrzení nedostal? Nechoval jste se dobře?“ Laďa se zamyslel, pak pokračoval: „To víš,
že jsem nevyskakoval a dělal.
Takej jsem chtěl jít dom k rodině. No, ten Kutěj mně takový
posudek takej napsal, ale bylo k
temu potřeba vyjádření z rodnej
dědiny a tam sa k temu vyjadřoval tajemník. Menoval sa Lojza Adámek, říkali mu Tihelňák,
a ten mně do toho posudku napsal: „Tajzler je nežádoucí, aby
sa vrátil do rodné obce.“ Tak
jsem byl místo propuštění přeložený do Budišova nad Budišovkou, kde jsme stavjali vodovod
pro Libavu.“ „Tak to pak bylo
trochu delší cvičení,“ dodávám,
abych prolomil chmury, vkrádající se do vyprávění.
„Tož to takej bylo!“ Zabublal
Laďa, jak poklička nad vařícím hrncem. „Nechali si mňa
tam přes dva roky, ale představ
si, ogare, že prý sem tam vlastně nebyl.“ - „Jak tomu mám
rozumět?“ Pozvednu udiveně
oči. „To máš tak,“ odvětil Laďa
zlostně: „Minulý rok toť ta vláda
schválila odškodnění pro ty, co
museli slúžit v tých technických
praporoch. Trvalo jim to celkem
krátkú dobu - 25 roků, než sa dohodli.“ - „Hmm, to nebylo proto.“ Vstupuji opět do hovoru:
„Čekalo se, že vás bude míň, někteří umřou a státní kasa ušetří.“
- „V tem máš asi pravdu,“ přikyvuje souhlasně Laďa. „Ale nekeří přeca enem ostali. Když to ta
moja paní slyšela v rádiju, zavolala cérce, a ta to dala dohromady. Přiložily sa k temu doklady
a odeslalo sa to do Prahy na Ministerstvo vnitra. No, a oni odpověděli, že na to byl termín do
31. 3. 2015 a toto bylo odeslané
v dubnu, a tak to nemožú vzíť v
potaz. Že už na to není po temto termínu nárok. Rozumíš tomu
ogare? Jaký termín? Tož buď
jsem tam byl a mám nárok, nebo

jsem tam nebyl. Tož jsem poslal
jakési odvolání temu ministrovi Chovancovi, keré mně stejně,
ty kurvy, zamítnú a potem bys
mohl něco napsať ty, třeba do
nejakých novin. Ty máš takový
břitký jazyk.
„Napišme to zrovna.“ Chytám se ihned příležitosti. „Dokud to není rozhodnuté. Potom
už to bude s křížkem po funuse.“ Laďa chvilku přemýšlel,
než vypustil další větu z úst: „To
by nebylo férové, když eště nerozhodli.“ Zklamaně odkládám
připravený papír a hlavou mně
bleskne křesťanské přísloví o
chlebu a kamení. „No, jak chcete,“ povídám a přistupuji k další
otázce: „Kdy jste se vrátil z toho
vojenského cvičení?“
„Byl únor 1954. Mohl jsem
dělat pomocníka ve svojem obchodě a to byl velký pokrok. Vedoucího dělal nějaký Švirák a
mňa ledaco sralo, tož jsme sa aj
nekolikrát poškorpili. Jedenkrát
jsem ho chytl pod krkem a trochu jsem ho přimáčk. Nic moc a
on sa vysmeknul a vyskočil oknem. Negde při tem vysmeknutí si přikúsnul jazyk a hnal do
nemocnice, aby sa nechať ošetřiť. Potom hneď letěl na četnicků stanicu a nahlásil na mňa, že
jsem ho přepad v prodejně a eště
udeřil. To víš, kádrový posudek
jsem neměl dobrý a nemuselo to
se mnú dobře dopadnúť.
Tedyvá byly při místních národních výboroch trestní komise a ty rozhodovaly o potrestání.
No, a v tej komisi seděl aj Mirek Strbačků, bratr toho partyzána Ladi, co jsme spolu přepadli to německé auto ve Zbrojovce. On byl úplně jiný než Laďa,
Byl to přesvědčený komunista, ale férový člověk. No, a ten
při tom jednání tomu Švirákovi
povídá: ,Soudruhu Šviráku, vy
tady máte napsané z nemocnice,
že se jedná o malou tržnou ránu
na jazyku.‘ - ,To mám soudruhu předsedo!‘ Odpověděl hbitě ten Švirák. Strbačka se krátce poškrábal za uchem a rozvážně povídá: ,Tož, jak znám Laďu
Tajzléra, ten kdyby vás udeřil,
dopadl byste určitě mnohem
húř než s malú tržnú ranú na jazyku. Tož tak to asi nebylo.‘ Nastalo chvílu ticho a komise potrestání zamítla.
Dělal jsem potem na Vsetíně a měl jsem celkem dobré výsledky. Po nejakej době jsem
znova mohl převzít prodejnu
jako vedoucí. Pomohl mně k
tomu náměstek Pramenu. To byl
solidní člověk. Ten mňa zavolal
a povídá: ,Laďo, na Karolince už

je pátý vedoucí a oni tam nikeho
nechcú a furt to tam nejde. Mohl
bys mně tam jít na dva měsíce?
Já ti aj plat zvednu a nejak ti pomožu, abys to měl lepší.‘
Tož jsem tam šel a ztvrdnul
jsem tam 5 roků. Pak jsem sa
oženil toť s tú paní,“ Laďa se s
úsměvem obrátil na ženu Martu,
„a ta mňa chtěla měť doma. Ale
eště jakýsi rok mně chystala svačiny každé ráno s úsměvem a já
každý deň jezdil vlakem 5:05 do
Karolinky. Potom sem sa mohl
vrátiť do Jablůnky a převzít znova svoju prodejnu jako vedoucí.“
„Jak to?“ Divím se: „To už na
vás komunisti zapomněli?“ Laďa
se nadechnul a povídá: „Prdlajs
zapomněli, ale tetka mně pomohla. Ta, co toho bráchu vychovávala. Ona byla učitelka a
uměla krásně psať a byla za války se Zápotockú v koncentráku
v Rawensbrucku.“ - „Myslíte s
manželkú presidenta?“ Tážu se
udiveně. „Ano, právě s tú. Napsala krásný dopis na vládu a já
sem sa mohl vrátiť do Jablůnky
negdy v roce 1965,“ dokončuje
Laďa svou životní etapu.
„A s bratrem jste se nevídali?“ Soukám ze sebe a upírám
pohled do smířlivé Laďovy tváře. „Brácha přijel poprvé domů
v roce 1968 v srpnu. Jeden deň
přespali a jeli do Dolní Lhoty k
rodičom manželky. My spíme,
bylo 21. srpna, a negdo ráno tluče na okno. Byl to Luboš Vančurů od cesty: ,Vstávajte! Sú
tu Rusi.‘ My jsme mysleli, že
sa zbláznil, ale byla to bohužel
pravda. Brácha přijel, přivítali
zme sa a druhý den ráno odjeli k rodičom do Dolní Lhoty. To
bylo 20. srpna. Potom sa vrátili
toho 21. srpna a hneď si nabrali
deky a nejaké teplé věci na oblečení. Odjeli na Razulu do Karlovic a tam sa na chvílu schovali, než sa převalila ta první vlna.
Všude bylo plno zmatků, lidé
stáli fronty na základní potraviny, protože čekali, že bude válka. Schovali sa chvílu na Razuli. V tých prvních dňoch byly
eště hranice průchodné, naši
vojáci s tým nedělali problémy
a mnoho lidí aj v tých prvních
dňoch odešlo. Aj Janovi s rodinú
sa to podařilo a zavolali nám, až
byli v pořádku v Anglii. Tož to
zme si zasej oddechli.“ Srovnávám si fakta v hlavě, než vypouštím do prostoru otázku: „Takže to už utěkal potřetí?“ „Ano,“
pokračoval Laďa tichým hlasem:
„Ve svojej vlasti, dycky enem na
útěku. Tak dopadnú ti, co idú
bojovať za nejaké ideály. Já ti
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říkám, ogare. Nikdy sa do ničeho nemíšaj, za žádnú cenu!“ Poslouchám, zapisuju poznámky a
zvedám oči od papíru: „Vy jste
se ale míchal celý život, ne?“
Laďa si dal doušek bílého vína a
povídá: „No, míchal, ale to už ti
tak nejak nepřijde, gdyž teho tolik máš za sebú. A nemysli si, já
si teho takej vážím, že mně pánbůh dal takový dar a že mně aj
v tých rokoch slúží eště rozum,
aj sa hýbu celkem dobře. Potem
byly ty prověrky, kde sa rozhodovalo o tem, kdo može a nemože ostať na nejakém místě.
Byl jsem jediný neprověřený vedoucí na okrese, a tak mňa znovu odvolali. Sedl jsem do auta
a vletěl na toho tajemníka, co
tam seděl na okrese a rozhodoval. Byl to takový malý skrček a
nechtěli mňa k němu ani pustiť,
ale já jsem tam vtrhnul a servítky jsem si nebral. Řval jsem a on
sa enem krčil za stolem. Potom
mně povídá, abych si podal odvolání. Tož jsem to podal a nechali mňa byť.“
Obracím list a přesouvám myšlenky k bratrovi: „ Co Jan? Viděli jste se spolu ještě někdy?“ V
Laďových očích se odrazil smutek: „Viděli jsme sa párkrát v Jugosláviji. Sem jezdit nemohl. A
nakonec tak blbě skončil.“ - „Jak
blbě?“ Ptám se a šrotuje mně to
v hlavě. „Přece byl v Anglii, ve
svobodném světě?“ - „To jo.“
Odpovídá Laďa: „Aj si tam nakonec zvyknul, ale dostal Parkinsonovu nemoc. Ani nevím,
kolik měl rokú, gdyž umřel, 75
či 76? Krásný chlap plný elánu
a ten konec byl hrozný.“ Laďa se
ponořil do vzpomínek. Přemýšlím, kolikrát jim bylo dopřáno se
v životě potkat? Jan byl pro něj
vzorem správného chlapa. Měli
k sobě hodně blízko, ale doba
jim toho mnoho nedopřála.
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