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Vážení spoluobčané,
opět je tady to kouzelné období Vánoc a doba, kdy
se budeme loučit s rokem 2015 a zároveň přemýšlet o
tom, co nám přinese nový rok 2016.
Období vánočních svátků je čas na rekapitulaci roku
předešlého. Je to čas, kdy se může rodina setkat, zapomenout na okolní svět a radovat se z blízkosti svých
nejbližších. Je to čas na vzpomínku na ty, kteří již mezi
námi nejsou a chybí nám. Je to čas uvědomit si, že ne všude
na celém světě budou svátky vánoční svátky klidu a míru.
Co přinese rok 2016 pro naši obec, záleží na síle naší ekonomiky a schopnosti čerpat co nejvíce financí z evropských
fondů. Vedení obce je připraveno zajistit podmínky a získat
co největší objem finančních prostředků.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i zastupitelstva obce klidné, šťastné a ve zdraví prožité vánoční svátky,
co nejvíce pohody, odpočinku a dobrých lidských vztahů. Do
příštího roku 2016 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů
ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný - starosta

Silvestr
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás pozval již k tradičnímu uvítání nového roku 2016 u obecního úřadu.
Je to tradice, kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný - starosta

Poděkování místním organizacím
Dovolte mně, abych v letošním
zpravodaji poděkoval jménem
svým a zastupitelstva obce složkám, které s OÚ Jablůnka spolupracují a podílejí se na tom, aby
si občané své obce vážili a byli
na ni hrdi. Chci poděkovat za
spolupráci příspěvkové organiza-

ci ZŠ a MŠ a všem jejím pracovníkům, Svazu žen, SDH, Svazu
invalidů, Mysliveckému svazu,
Spartaku, Sokolu, ZO, Rybářskému svazu, včelařům, Farnímu
sboru ČCE v Jablůnce a všem firmám a podnikatelům, kteří s obcí
spolupracují.

Chci požádat všechny občany,
aby nebyli lhostejní ke svému okolí
a ke špatným věcem, které se v naší
obci dějí. Naopak pochvalme to, co
se nám podařilo pro naši obec udělat. Jenom když sleduji výstavbu,
rekonstrukce a opravy rodinných
domů, tak si uvědomuji úsilí Vás

všech o zlepšení vzhledu naší obce.
Vím, že i v naší obci jsou lidé závistiví, nepřející úspěchy druhým, kritizující vše, co se podařilo vybudovat. Tento fakt v sobě musíme potlačit a společným úsilím jít započatou cestou.
Čeněk Hajný - starosta

Možnost dalších výzev v roce 2016
Je možné, že budou v příštím roce vypsány nové
výzvy, do kterých bychom se chtěli zapojit. V současné době však nevíme, zda to budou výzvy, na
které obec čeká. Určitě však budeme připravovat
podklady, abychom byli v nových výzvách úspěšní. Mohlo by se jednat o tyto dotační tituly:

 sociální bydlení
 podpora materiálně technické
základny sportu
 oprava místních komunikací
 úspora elektrické energie
u bytových domů (zateplení)

Bude hodně záležet na spoluúčasti obce na financování akcí z obecního rozpočtu. Pevně věřím, že se nám podaří získat co nejvíce dotačních titulů, bez kterých bychom nebyli schopni
takový objem prací zabezpečit.
Čeněk Hajný - starosta

Rekonstrukce tělocvičny
V letošním roce byla budova bývalé sokolovny převedena do obecního majetku. Díky spolupráci vedení Spartaku byl převod uskutečněný bez problémů za souhlasu zastupitelstva obce a zástupců Spartaku. Naším záměrem je, aby budo-

va sloužila opět veřejnosti a všem
organizacím. Pokud se nám podaří sehnat patřičnou dotaci na rekonstrukci, bude tělocvična schopna
provozu během jednoho až dvou
let. V opačném případě bude rekonstrukce zdlouhavější. Dle projekto-

vé dokumentace si oprava vyžádá
částku asi 20 000 000 Kč. Úpravy
se budou proto provádět postupně.
Již letos byla opravena plochá střecha nad malým sálem. Ve velkém
sále bylo stávající vytápění Robury nahrazeno novým systémem –

třemi zářiči. V příštím roce máme
v plánu zrekonstruovat velkou tzv.
valbovou střechu a plochou střechu
nad galerií. Naší snahou bude, aby
se na části prací uvnitř tělocvičny
podíleli zaměstnanci OÚ, čímž bychom finanční náklady ponížili.
Čeněk Hajný - starosta

Lesní cesta Na Lázek
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty. Jedná se o
lesní cestu, která slouží při odvozu
dřevní hmoty a její stav je v sou-

časnosti nevyhovující pro odvozní
techniku. Cesta bude navazovat na
síť místních komunikací. V rámci
rekonstrukce se bude řešit zpevnění

vozovky, vyřešení odvodnění, obnova stávajících propustků a rozšíření oblouků. Délka úseku dotčeného rekonstrukcí je cca. 550 m a šíř-

ka cesty bude okolo 3 m. Tato část
území byla zdevastována při přívalových deštích v roce 1997.
Čeněk Hajný - starosta

Dotace Zlínského kraje v oblasti požární ochrany
Obec Jablůnka ve své působnosti udržuje jednotku požární ochrany SDH, která zajišťuje ochranu
občanů, majetku a jejíž výjezdy se
řídí požadavky územně příslušného střediska HZS kraje.

V tomto roce 2015 obec Jablůnka postupně obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje na výdaje spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů.
Tu lze použít na zabezpečení vý-

jezdu jednotky SDH k zásahu nejpozději do 5 minut po vyhlášení
poplachu, na mzdové výdaje a na
zákonné pojištění členům vykonávajícím službu v jednotce SDH ve
výši 120 000 Kč. Na odbornou pří-

pravu velitelů a strojníků jednotky
SDH, na vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky
aj. ve výši 33 000 Kč. Tyto finanční prostředky významně pomáhají
k udržení JPO II, SDH v naší obci.
Čeněk Hajný - starosta

Dokončení veřejného osvětlení v obci
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Jablůnka byla provedena v roce 2012. V některých částech obce však zůstalo osvětlení
původní.
Státní program na podporu

úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie je jedním
z nástrojů Ministerstva průmyslu a obchodu. Ministerstvo vyhlašuje program EFEKT, který je
zaměřen na realizaci energetic-

ky úsporných opatření. Abychom
žádost na dokončení VO v obci
mohli podat, bude nutné provést
pasportizaci VO v celé obci. Bude
následovat energetický audit svítidel a teprve poté bude zpracován
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projekt. Sběr žádostí končí 28. 2.
2016. Pokud bude naše žádost
schválená, tak VO obci uspoří
cca 40 % financí z rozpočtu obce,
které nyní na VO vydáváme.
Čeněk Hajný - starosta

Cesta do areálu Zbrojovky
Komunikace je v majetku obce
Jablůnka a je provedena z dlažebních kostek a část komunikace je
překryta vrstvou asfaltobetonu.
Dlouholetým provozem vykazuje
komunikace značné poškození. Projekt na opravu komunikace máme
připravený a čekáme na vhodný dotační titul. Program na opravu míst-

ních komunikací má být vyhlášen
koncem roku. Vzhledem k rozšíření
objemu výroby a většímu provozu
těžkých nákladních vozidel je nutná oprava komunikace, aby nedošlo
k jejímu úplnému zničení. Chodník
a veřejné osvětlení je v neutěšeném
stavu, ale nejsou v majetku obce. O
možném převodu jednáme s vlast-

níkem nemovitosti D – Technikem.
V současné době čekáme na zaměření parcely a na odhadce. Bude
následovat smlouva a zápis do katastru nemovitostí. Nyní je veřejné
osvětlení do areálu v havarijním stavu. Závěry technického šetření stavu VO jsou takové, že nemůže být
dáno do provozu. Pokud VO přejde

do vlastnictví obce, tak rekonstrukce podle technického šetření bude
činit cca 260 000 Kč. Protože jsou
ve firmách v areálu Zbrojovky zaměstnáni i naši občané, budeme muset v našem rozpočtu najít finanční
prostředky na rekonstrukci veřejného osvětlení, a tak předejít možnosti
úrazu.
Čeněk Hajný - starosta

Pracovní skupina – OÚ Jablůnka
Vážení občané,
pracovní skupina zaměstnanců
OÚ Jablůnka se v průběhu roku
stará o čistotu, údržbu a opravu objektů, pozemků a komunikací, které jsou ve vlastnictví obce Jablůnka. V současnosti je tato skupina
složena z 5 zaměstnanců, kteří jsou
během roku doplňováni pracovníky
z evidence Úřadu práce Vsetín tzv.
pracovníci VPP – veřejně prospěšné práce. Počet těchto osob je v závislosti na požadavku a potřebách
obce včetně sezónních činností.
V jarních a letních měsících se
jedná hlavně o sečení travnatých
ploch, údržbu zeleně, úklid veřej-

ných prostranství, čistotu komunikací a chodníků, opravy a čištění
kanalizací, žlabů a kanálů, menší
opravy objektů a staveb ve vlastnictví obce, pravidelné svozy bioodpadu a komunálního odpadu z Pasek.
V případě nutnosti a potřeby provádějí různé udržovací práce vyplývající z požadavků občanů a provozu obce. Dále se jedná o úklid a
údržbu místního hřbitova a katolického hřbitova v Pržně.
V zimních měsících se provádí hlavně údržba silničních komunikací ve spolupráci s firmou pana
Urbana, který zajišťuje úklid a posyp místních komunikací a odstav-

ných ploch včetně zajištění posypového materiálu. Naši zaměstnanci
se starají hlavně o chodníky a špatně přístupná místa těžké mechanizaci. Je nutno brát ohled i na to, že
obec má cca 16 km komunikací a
nelze udržovat všechno najednou.
Dalším velkým problémem při
údržbě komunikací je velké množství odstavených automobilů na
chodnících a obecních komunikacích, což brání provedení odklizení
sněhu a navíc je zde velké riziko jejich poškození. Z tohoto důvodu
bychom chtěli občany požádat,
aby na chodnících a udržovaných
místních komunikacích své auto-

mobily neparkovali. Mezi pravidelné celoroční práce patří i kontrola, úklid, čištění a odebírání vzorků z ČOV (čistírna odpadních vod).
Stručný přehled některých realizovaných prací:
chodník + osvětlení + nový přívod vody na místním hřbitově,
chodník k základní škole, oprava zábradlí v Cigánově, chodník u
pošty, úprava zeleně před poštou,
částečná oprava střechy smuteční
síně a budovy bývalého obecního
úřadu, protipožární stěna na výletišti, oprava a nový plot včetně zábradlí v mateřské škole apod.

Řešení bioodpadů v obci Jablůnka
Cílem projektu je zkvalitnění
nakládání s bioodpady v obci Jablůnka. Tohoto cíle bude dosaženo
prostřednictvím pořízení menších
kontejnerů o objemu 2 m3, které budou rozmístěny po obci, kde
bude možné bioodpad vyhodit.
Smyslem je, co nejvíce se přiblížit
občanům tak, aby mohli v poměrně krátké docházkové vzdálenosti
bioodpad pohodlně vyhodit. Dále
budou pořízeny dva kontejnery
o objemu 14 m3, které řeší problém, kam se zelení z intravilánu
obce a doplňují kapacitu rozmístěných menších kontejnerů na BRO
pro občany. Součástí projektu je

také štěpkovač, který zlepší následné materiálové využití BRO.
V případě obce Jablůnka lze hovořit o zavedení systému pro separaci biologicky rozložitelného odpadu, čímž se obec snaží zamezit
pálení bioodpadu, vzniku černých
skládek, či jejich vyhazování mezi
směsný komunální odpad. V současné době v obci neexistuje žádný jednotný systém pro nakládání
s biologickým odpadem. Občané
řeší nakládání s bioodpadem individuálně, často však s negativním
vlivem na životní prostředí. Všechen bioodpad bude nově svezen
do velkých kontejnerů, ze kterých

následně poputuje do kompostárny pro další materiálové využití. V
rámci projektu tedy dojde v ideálním případě k stoprocentnímu dalšímu materiálovému využití BRO.
V projektu se počítá s pořízením
8 kusů kontejnerů 2 m3, které budou umístěny v obci Jablůnka. Ty
budou sloužit pro ukládání bioodpadu ze zahrad jednotlivých domácností, předzahrádek apod. Dále
budou v rámci projektu pořízeny
2 kusy velkoobjemových kontejnerů na BRO. Do těchto kontejnerů
se bude ukládat bioodpad z údržby
intravilánu obce a zároveň svážen
bioodpad z menších kontejnerů.

V rámci projektu bude pořízen štěpkovač. Štěpkovač je strojní zařízení sloužící k drcení dřeva,
dřevního odpadu a větví na štěpky
vhodné ke kompostování nebo spalování. Štěpkovač drtí do průměru
85 mm. Štěpkovač bere větve s listím, jehličím, rozvětvené, suché,
mokré.
Pokud se nám podaří dotaci
získat, bude záležet na občanech
Jablůnky, jak budou kontejnery
správně využívat. Bude nutné do
kontejnerů ukládat jen BRO (biologicky rozložitelný odpad).
Čeněk Hajný - starosta

Oprava střechy tělocvičny
V letošním roce byla budova bývalé Sokolovny převedena do obecního majetku.
Díky spolupráci vedení Spartaku, byl převod uskutečněný bez problémů za souhlasu Zastupitelstva obce a zástupců Spartaku. Náš záměr je, aby budova sloužila
opět veřejnosti a všem organizacím. Pokud se nám podaří sehnat patřičnou dotaci na rekonstrukci, bude tělocvična schopna provozu během jednoho až dvou let.
V opačném případě bude rekonstrukce
zdlouhavější. Dle projektové dokumentaJablůnecký zpravodaj - strana 3

ce si oprava vyžádá částku asi 20 000 000
Kč. Proto úpravy se budou provádět postupně. Již letos byla opravena plochá
střecha nad malým sálem a novým systémem vytápění ve velkém sále třemi zářiči. Stávající vytápění Robury bude zrušeno. V příštím roce máme v plánu zrekonstruovat velkou tzv. valbovou střechu
a plochou střechu nad galerií. Naše snaha bude, aby se na části prací uvnitř tělocvičny podíleli zaměstnanci OÚ, čímž
bychom finanční náklady ponížili.

Úprava chodníků v obci
V roce 2014 byla provedena první etapa výstavby chodníku okolo RD pana
Šlosárka směrem k základní škole. V listopadu letošního roku došlo k dokončení tohoto chodníku, kterou obec opět prováděla svépomocí vlastními pracovníky, kteří se v letním období starali hlavně o údržbu zeleně. V rámci těchto prací byla provedena opěrná stěna, upravena šachta a položeny obrubníky
včetně zámkové dlažby.

V letošním roce obec Jablůnka provedla rovněž opravu chodníku
před poštou, kde byla stará nerovná dlažba vyměněna za dlažbu zámkovou, a byla provedena úprava okolí pošty, tj. vykáceny nevyhovující
stromy a keře a provedeny drobné terénní úpravy.

Nejrozsáhlejší akcí v oblasti chodníků bylo vybudování chodníku na hřbitově v Jablůnce a to v jeho dolní části. V průběhu akce bylo rozhodnuto o osvětlení dolní části hřbitova, přivedení elektřiny k márnici a prodloužení vodovodu. V příštím roce 2016 má obec v plánu provést podobnou úpravu i na horní
části hřbitova.

Úprava hřbitova
V měsíci říjnu byla provedena úprava Dolního hřbitova v Jablůnce.
Spočívala ve vybudování hlavního chodníku, položení elektrického vedení k veřejnému osvětlení a rozvodu vody. Tuto akci prováděli zaměstnanci obce a na osvětlení se podílel také pan Tichánek, který má v Jablůnce
na starosti údržbu a opravu veřejného osvětlení. Příští rok budeme pokračovat ve stejné úpravě na Horním hřbitově.
Pěvně věříme, že s úpravou hřbitova budou naši občané spokojeni, bude
jim sloužit a nebude poškozen vandaly.
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Informační a orientační cedule
Pracovníci obecního úřadu nainstalovali u příjezdových cest do obce informační cedule oznamující „Zákaz podomního prodeje“ na území obce

Jablůnka. Současně byly také nainstalovány orientační směrové cedule,
které ukazují směr Hřbitov, Smuteční síň, Základní a Mateřskou školu.
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Ministerstvo životního prostředí
spustilo v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020
podporu výměny kotlů v domácnostech, tzv. „Kotlíkové dotace“.
Prostřednictvím programů, které
budou administrovat kraje, budou
moci peníze z evropských fondů
využít přímo občané, majitelé ro-

Kotlíkové dotace

dinných domů. Dotace jsou určeny
na výměnu starých neekologických
kotlů na tuhá paliva za moderní
kotle na biomasu, uhlí nebo jejich
kombinaci, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, případně
v kombinaci se solárním systémem
na vytápění či ohřev teplé vody.
Předpokládáme vyhlášení pro-

gramu na konci roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto
termíny jsou orientační). Žádost
o získání dotace bude muset být vyplněna na předepsaném formuláři,
který bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu, a bude možné
ji předkládat osobně anebo poštou
na Krajský úřad Zlínského kraje.

V případě dotazů můžete využít kontaktní e-mail: kotliky@
kr-zlinsky.cz nebo můžete využít
telefonické kontakty:
Ing. Petr Hasala
577 043 825
Ing. Kristýna Drahotůská
577 043 833
Ing. Petr Valášek
577 043 826

Asistent prevence kriminality
Obec Jablůnka od 1. září
2015 přijala asistenta prevence
kriminality (APK) pana Milana
Ščuku, který se bude podílet na dohledu nad veřejným pořádkem
a na mediaci problémů v jejich počátku.
APK působí na úseku dohledu
a ochrany veřejného pořádku v určené lokalitě obce Jablůnka. V případě potřeby je telefon na pana
Ščuku 732 308 169.
Jeho náplň práce je následující.
Asistent prevence kriminality

působí na úseku dohledu a ochrany
veřejného pořádku v určené lokalitě obce Jablůnka.
Asistent se podílí na dohledu
nad veřejným pořádkem formou
hlídkové služby samostatně nebo
s místním oddělením PČR v Jablůnce. Jeho úkolem je v případě jakéhokoliv protiprávního jednání informovat PČR v Jablůnce a postupovat při řešení společně nebo podle pokynů nadřízeného (mentora).
Asistent o své činnosti během
výkonu směny podává písemné informace formou zápisu do hlídko-

vé knížky, popř. informuje nadřízené o zjištěných a řešených skutečnostech.
Asistent se podílí na řešení vznikajících problémů již v jejich počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, stížnosti na majitele psů a znečišťování veřejného
prostranství.
Asistent zajišťuje zvýšený pocit
bezpečí v obci (např. upozorňuje na
nezajištěné kanály, závady na chodnících a místních komunikacích,
závady na dopravním značení).

Asistent se v průběhu své práce
zejména zaměřuje na děti a mládež. Upozorňuje děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk,
znečišťování veřejného prostranství
(odhozené odpadky mimo sběrné
nádoby), kouření a nevhodné chování vůči starším občanům.
Asistent plní další úkoly uložené
nadřízenými v rozsahu odpovídajícímu pracovnímu a platovému zařazení.
Asistent se zúčastňuje výcviku,
školení a kurzů ke zdokonalování
svých profesních dovedností.

Firma ISS podpořila
jablůnecké hasiče

Agentura práce Nový Jičín

Přijme zaměstnance
pro svého klienta

WOCO STV, s. r. o.
Jasenická 2088, Vsetín 755 01
Na pozici

OPERÁTORA VÝROBY
DO MONTÁŽNÍHO
A GUMÁRENSKÉHO PROVOZU

Firma INDET SAFETY SYSTEMS, a. s. (ISS) podpořila jablůnecké hasiče finančním darem 30 000 Kč na zakoupení vysoušeče zásahových obleků. Dodavatelem vysoušeče byla firma ROS Opočno a
jeho cena byla 38 236 Kč včetně DPH. Zbylou částku 8 236 Kč doplatila obec Jablůnka. Díky vysoušeči budou obleky po zásazích vždy
rychle, hygienicky, bezpečně a hlavně šetrně vysušeny a připraveny
k dalšímu použití. Montáž a zapojení sušáku v hasičské zbrojnici jsme
si provedli sami.
Vysoušeč obleků pracuje na principu neustálé cirkulace proudu
teplého vzduchu (okolo 45°C), který je vháněn pomocí tvarovaných
ramínek (20ks) do sušeného předmětu. Panely jsou vyrobeny z ocelového plechu a s mohutnou konstrukcí sušícího modulu tvoří bezpečný
a esteticky sladěný celek. Vysoušeč byl vyroben s digitálním časovacím zařízením, které umožňuje nastavení osmi programů pro zapínání
a vypínání vysoušeče.

(3 směnný provoz + nepřetržitý režim)
Po zapracování možný převod pod firmu
Woco STV jako kmenový zaměstnanec.
Bližší informace:
Kontakt:
pí: Fendrichová Leona,
tel: 604 227 374,
fendrichova@meko.cz,
www.meko.cz

V dnešní době je velmi obtížné získat jakýkoliv sponzorský dar.
O to více si vážíme finančního daru od firmy ISS a chceme jí a OÚ
Jablůnka poděkovat za finance na zakoupení pro nás tak velmi potřebného vysoušeče oblečení.
Otakar Rott, JSDH obce Jablůnka
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MATRIKA – EVIDENCE OBYVATEL
Stav k 23. 11. 2015
	V Jablůnce je k 23. 11. 2015 hlášeno k trvalému pobytu 2075 obyvatel, z toho 1039 mužů a
1036 žen. Stav obyvatel se neustále mírně zvyšuje.

	V letošním roce se do Jablůnky přihlásilo k trvalému pobytu 64 osob, odhlásilo se 45 osob.
	Na úřední adrese tj. na adrese Obecního úřadu
Jablůnka je hlášeno 67 osob.

	V Jablůnce bylo v letošním roce uzavřeno
6 sňatků, z toho 4 církevní.
 Narodilo se 23 dětí.
 V letošním roce zemřelo 17 našich spoluobčanů.

V roce 2015 se narodily děti:
Michaela Pavlíčková
Lukáš Gelnar
Eliška Božena Blažková
Dominik Kaňák
Matyáš Žák
Sandra Kocurková

Dominika Rafajová
Mariana Tranová
Sophie Edith Rigelsford
Julie Zavřelová
Tomáš Vrána
Richard Vítek

Mikuláš Malučký
Tobiáš Hajdík
Karolína Pavlištíková
Adam Helešic
Maya Lena Částková
Eliška Vypušťáková

Adéla Daňová
Ladislav Orság
Tamara Orságová
Jáchym Smolák
Jakub Šťastný
Alex Holý

Zemřeli naši spoluobčané:
Věra Najmanová
Marie Šicová
Marie Fialová
Vladimír Tajzler
Miroslav Jašek
Anna Měrková

91 let
83 let
95 let
90 let
52 let
89 let

Miroslav Košárek
Antonín Machala
Marta Hučíková
Ladislav Kočička
Anna Camfrlová
Jan Machulík

61 let
68 let
88 let
94 let
69 let
74 let

Jiřina Páralová
Jaroslava Hrubošová
Zdeněk Surovec
Jan Adámek
Vlasta Dančáková

93 let
71 let
89 let
81 let
87 let

Jarmila Novotná - matrikářka
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Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
při OÚ Jablůnka v roce 2015
Sbor pro občanské záležitosti má
v naší obci dlouholetou tradici a je
součástí kulturního dění v obci.
SPOZ OÚ Jablůnka má 17 členů.
Pravidelně se scházíme na obecním
úřadě a rozdělujeme návštěvy u jubilantů a projednáváme další akce, do
kterých se členové SPOZu zapojují.
V letošním roce jsme navštívili 91
seniorů při příležitosti jejich životních jubilejí. V obci v současné době
žije 36 občanů starších 80-ti let a 4
občané starší 90-ti let. Populace celkově stárne, lidí důchodového věku
přibývá.
Kromě osobních návštěv u jubilantů jsme letos poprve uspořádali
na OÚ třikrát setkání seniorů podle
ročníku narození – v dubnu jsme pozvali sedmdesátníky, v červnu pětasedmdesátníky a v říjnu osmdesátníky a výše. Ne všichni pozvaní přišli,
ale ti, kteří si našli čas a chuť se po-

bavit, určitě nelitovali. Porozprávěli se starostou i mezi
sebou, někteří si zazpívali při
harmonice, potěšili se milým
vystoupením dětí, měli možnost prohlédnout si stará fotoalba, nechybělo pohoštění.
Všechno zdokumentoval náš
„dvorní fotograf“ pan Jirka
Galda.
Chtěla bych při této příležitosti poděkovat paní Věře
Martinkové, Lidce Vančurové a Majce Galetové za pomoc a přítomnost při těchto
setkáních.
Rovněž bych chtěla ocenit invenci a čas, kterou věnovaly dětem paní
Dana Hurtíková, ředitelka MŠ Marie Navrátilová, Lucie Zapalačová a
Silva Procházková při nacvičování tanečků a zpívání pro seniory, které se
velmi líbilo. Myslím, že na mazur-

děti mají nacvičené kulturní pásmo.
Možná jste si všimli, že v obci
v poslední době potkáváme stále
více maminek s kočárky. Letos
se narodilo v Jablůnce 22 dětí.
Vítání občánků jsme letos uspořádali v červnu a v listopadu. Vítání se zúčastnilo 22 dětí s rodiči,
často se přijdou podívat i babičky
a příbuzní. Těší nás, že vítání dětí
se stalo již tradicí a účastní se ho
téměř všichni pozvaní rodiče.
Blíží se vánoční čas, brzy se
rozloučíme se starým rokem
2015. Letos končím po 26 letech
jako jednatelka SPOZu. Děkuji
tedy všem svým kamarádkám a
kamarádům ze SPOZu za letitou
spolupráci a přeji Vám do dalších
let hodně zdraví.
Vážení spoluobčané, přeji
Vám krásné a pokojné vánoční svátky, mnoho hezkých chvil,
pevné zdraví a hodně štěstí a lásky v novém roce.
Jarmila Novotná matrikářka

ku, kterou si s dětmi důchodci zatancovali, budou někteří dlouho
vzpomínat.
Při příležitosti 50. výročí sňatku – Zlaté svatby jsme letos navštívili manžele Alenu a Františka Matoškovy, Marii a Josefa Mikušovy, Ivanku a Josefa Stojaspalovy a manžele Zdenku a Miloše
Kurfurstovy, kteří v dubnu oslavili svatbu diamantovou. O těchto
jubilejních výročích je vyhotoven
zápis do Pamětní knihy obce, která je součástí kroniky.
Do činnosti SPOZu dále patří různé akce s dětmi. Starosta
již tradičně navštěvuje školáky
při zahájení a ukončení školního
roku. Letošní prvňáčci se rozloučili s Mateřskou školou v Jablůnce opět na obecním úřadě slavnostně za přítomnosti rodičů,
vedení mateřské a základní školy a obce. Pro děti vždy máme
připravené malé pohoštění, spolu s ředitelkou školky paní Marií
Navrátilovou předáme dětem pamětní listy, knihy a drobné dárky,

Dovolujeme si využít této příležitosti a jménem spolupracovníků a Zastupitelstva Obce Jablůnka bychom rádi poděkovali
paní Jarmile Novotné za její dlouholetou, úspěšnou a záslužnou práci pro obec. Chtěli bychom jí popřát do dalších let hodně
zdraví, síly, energie a v zasloužilém důchodu, hodně radosti, klidu a pohody v kruhu rodiny a známých.

Stočné za rok 2015
Stočné za rok 2015 bude všem
domácnostem vyúčtováno začátkem roku 2016. Složenky včetně faktury budeme rozesílat postupně a to do dubna 2016. Tak
jako v předešlém roce můžou občané stočné uhradit došlou složenkou nebo přímo na účet č.
86-7745540257/0100, variabilní
symbol bude číslo faktury.

Při výpočtu stočného vycházíme
z podkladů od VaK a. s. Vsetín.
Cena stočného pro rok 2015 činí
22,28 Kč/m3 včetně DPH.
V případě výměny vodoměru
vždy nahlaste tuto skutečnost na
Obecní úřad Jablůnka osobně, telefonicky nebo zašlete on-line na adresu oujablunka@volny.cz. Doklad

bude sloužit k přesnému vyúčtování stočného (odebraných m3 vody)
za rok .
Žádáme nové vlastníky nemovitosti, 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 vez-
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měte s sebou prosím zapsaný stav
vodoměru k datu koupi nemovitost, nebo stav při napojení na kanalizaci.
V případě nejasností Vám informace podá Daniela Hubníková tel.
571 452 210, kl. 4, nebo osobně
v přízemí na konci chodby vpravo
dveře číslo 109.

Okénko do knihovny
Jak už bývá zvykem s blížícím
se koncem roku bilancovat, dovolte i mně několik informací k letošní činnosti jablůnecké knihovny.
K datu uzávěrky Zpravodaje bylo
evidováno 253 čtenářů (z toho 74
dětí), kteří si půjčili celkem 13267
knih, časopisů, aktuálních dokumentů a AV médií. Přibylo nám
391 nových klasických i audiovizuálních knih v hodnotě 61967 Kč
- každý půjčovní den jsou pro čtenáře připravovány nové knihy, které podle objednávek průběžně přicházejí z internetových knihkupectví. Z Masarykovy veřejné knihovny Vsetín jsme měli zapůjčeny 4
putovní soubory, ve kterých bylo
335 knih a 62 CD. Knihy, které nemáme v našem knižním fondu, zajišťujeme prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby ve všech
knihovnách ČR. Jedná se většinou
o knihy potřebné ke studiu různých
oborů. Knihovně se letos podařilo
získat dotaci Ministerstva kultury
ČR ve výši 96 tisíc Kč na projekty „Přechod na nový knihovnický
systém“ a „Zkvalitnění kulturní a
vzdělávací činnosti pro veřejnost“.
Jednou z podmínek získání dotace byla třicetiprocentní spoluúčast
obecního úřadu, která v těchto případech činila 42 tisíc Kč - díky
těmto financím byl do knihovny
zakoupen nový, výkonnější počítač, knihovnický program Verbis,
notebook, dataprojektor a promítací plátno. Třetím úspěšným projektem bylo získáno 2000 Kč ze Svazu
knihovníků a informačních pracovníků na cestovatelské besedy.
Kromě této tzv. základní činnosti
knihovna rovněž jako každoročně
připravuje besedy a přednášky pro
místní základní a mateřskou školu,
i různé jiné akce pro širokou veřejnost, konané většinou mimo půjčovní dobu knihovny. Jsou to různá tvoření, společná čtení pro děti
a další, například „Jablůnka čte dětem“. Jak už bylo předesláno dříve,
tato pravidelná setkávání při společném předčítání našim nejmenším navazují na celostátní projekt
„Celé Česko čte dětem“, jehož cí-

lem je zvýšit zájem dětí o četbu
už od nejútlejšího věku, prohloubit vztah rodičů s dětmi, jež vzniká důvěrným kontaktem při předčítání, což nám jistě potvrdí i každý psycholog. A v neposlední řadě,
což je známá pravda, čtení rozšiřuje slovní zásobu, vyjadřování, děti
se lépe učí, nedělají tolik pravopisných chyb, to nám ostatně zase mohou potvrdit učitelé - více na www.
celeceskoctedetem.cz. Scházíme
se každou první středu v měsíci a
schůzky probíhají tak, že předčítající přečte dle svého výběru krátkou pohádku nebo příběh a následuje doplňková činnost - tvoření,
zpívání, cvičení, tancování, modelování, malování, bubnování apod.
Děkuji všem, kteří se na této akci
podíleli: hasičům, Hance Klimkové, Karle Palátové, Janě Smutné,
Janě Trefilové, Hance Zálešákové,
panu Segradovi, Šmírovi, Šošolíkovi, Tomeškovi a Heleně Palátové, která knihovnu pro tento účel
vybavila pohodlnými sedacími
vaky a dětskými koberci, i ostatním
maminkám, které donesly hračky,
plyšáky, polštářky, knížky a stavebnice.
„Tvoření s Janou Martinkovou“
- od ledna do června „tvoření“ proběhlo 5x, většinou bylo určeno
školním dětem. Od nového školního roku se tato činnost přesunula
na základní školu, ale s paní Janou
Martinkovou se v knihovně scházíme dle domluvy a zájmu i nadále
- maminky se svými dětmi, babičky, ženy, které o tuto činnost projevily zájem - pokaždé si něco hezkého vyrobíme a odneseme domů
- přáníčka z čajových sáčků, svícen
nebo věnec z šišek, drátkovaná zapichovátka a jiné pěkné věci, a to
za pouhých 20,- Kč, což jistě paní
Martinkové nepokryje ani náklady
na spotřebovaný materiál.
„Cestovatelské besedy s prezentací fotografií z cest“ - letos po několika letech obnovená oblíbená akce, zatím proběhla dvakrát - s Michalem
Štěpánkem jsme měli
možnost zhlédnout foto-

grafie z Gruzie a Kyrgyzstánu, poslechnout si velmi zajímavé vyprávění z návštěvy těchto zemí. I pro
příští rok plánujeme akce podobného typu.
O letních prázdninách jsme uspořádali „prázdninový piknik“ na zahradě mateřské školky, pod vedením Silvy Procházkové a Lucky
Zapalačové si děti zacvičily a zatančily při reprodukované hudbě...
K výročí narození světoznámého
pohádkáře Hanse Christiana Andersena jsme se zapojili do akce „Noc
s Andersenem“, v knihovně přenocovala třicítka dětí. Při této příležitosti jsme si prohlédli zrekonstruovanou historickou hasičskou
stříkačku i moderní hasičskou výstroj a techniku - hasiči, děkujeme!
Manželé Mrlinovi s námi v knihovně přespali - už se těšíme na příští
rok, na pátek 1. dubna, na další „andersenovskou noc“, a pomalu vymýšlíme a připravujeme program.
Třikrát jsme navštívili divadelní
představení - v Ostravě jsme byli
na dva úžasné muzikály - na Evitu
a Edith a Marléne a ve Zlíně na tragikomedii Krásku z Leenane. Do
ostravského divadla pojedeme i v
neděli 10. ledna 2016 na muzikál
„Quo vadis“, odjezd je od starého
obecního úřadu (hasičské zbrojni-

Jablůnecký zpravodaj - strana 9

ce) ve 14 hodin. Vstupenky v ceně
160-180 Kč (ostravská divadla nám
dávají 50% slevu) si opět můžete
zakoupit v knihovně. Cestu autobusem CK Valaška platí obecní úřad
- děkujeme.
Moc děkuji všem zde jmenovaným za čas, který věnují činnosti
pro občany ve svém volnu a zcela
zdarma, velmi si toho vážím. Děkuji i paní Karle Palátové, akademické malířce, která také mezi nás
chodí a vymýšlí pro nás tvoření z
plastových PET lahví, které by jinak skončily v odpadu, a co se z
nich dá vyrobit, když nechybí fantazie, se můžete přijít do knihovny
podívat.
Děkuji též škole, družině, školce za práce dětí, kterými si knihovnu zdobíme, zkrášlujeme, abychom
se v ní cítili hezky, příjemně, bylo
nám zde společně dobře a těšili se
na další návštěvy.
Snad jsem na nic a nikoho nezapomněla, pokud by přece jen
ano, většina činností je zachycena
na webových stránkách knihovny
www.jablunka.knihovna.info nebo
na facebookové stránce knihovny.
Mějte všichni pohodové, klidné,
ničím nerušené Vánoce a v příštím
roce VŠECHNO DOBRÉ!
Jana Brinčeková

„Letěla zpráva po Jablůnce, slyšeli jste?
V naší školce je dětí stále více, od září pracujeme ve trojtřídce“.
Po květnovém zápisu dětí do MŠ
jsme se, po dohodě s panem starostou, rozhodli otevřít další třídu MŠ
a vyjít tak vstříc všem rodičům,
kteří požádali o přijetí svých dětí
k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Jablůnka. K 1. 9. 2015 máme celkem 68 dětí umístěných ve třech
třídách. Do 1. třídy základní školy
odešlo 17 dětí.
V 1. třídě „Žlutá jablíčka“ jsou
nejmladší děti od 2,5 do 4,5 let, zapsáno je 26 dětí. 2. třída „Červená jablíčka“ má zapsáno 26 dětí ve
věku od 5 do 7 let, ve 3. třídě „Zelená jablíčka“ je zapsáno 16 dětí ve
věku od 4 do 6 let.
Znovuotevření třídy MŠ předcházelo nejen administrativní řízení, ale také organizační záležitosti,
opravy, úpravy a stěhování, které
nás provázelo od června až do září
2015. Z ložnice Červených jablíček
jsme vytvořili třídu, sklad učebních
pomůcek jsme museli přesunout
do části kotelny a uvolnit tak místo
pro šatnu dětí. Poslední část zastaralého dětského hygienického zařízení jsme v průběhu prázdnin zrekonstruovali tak, aby vyhovovalo
současným hygienickým normám
a děti měly nejen pěkné, ale také
praktické zázemí pro hygienické
potřeby. Díky odpovědnému přístupu všech zaměstnanců, kvalitní
práci firem a pomoci rodičů jsme
mohli v září znovu přivítat 38 stávajících dětí a 30 dětí nových.
Oslava Dne stromů má v naší MŠ
již pětiletou tradici. Ve druhé polovině měsíce října se společně s dětmi, rodiči i dalšími zájemci scházíme, abychom poděkovali stromům
za úrodu, přírodě za všechny dary.
Letošní podzimní slavnost proběhla na naší krásné zahradě. S dětmi
jsme pro rodiče i další hosty připravili podzimní pásmo písniček a říkanek. Podle fotografií určitě poznáte, že jde o písničku „Sedí liška
pod dubem, má píšťalku a buben“
nebo další písničku jak „Seděly dvě
veverky na červené jedli, chvilku
něco chroupaly…“, děti předvedly,
jak roste stromeček „Nejdřív malé
semínko povyrostlo malinko, rost-

lo, rostlo ještě více, až z něj byla
borovice. A teď je tu strom, veliký
jak hrom“, stromům jsme „po indiánsku“ poděkovali a obdarovali je společně s rodiči vyrobenými
váčky naplněnými různými přírodninami. Před plánovanou brigádou
jsme si dali výborný ovocný čaj,
ochutnali koláčky, záviny, moučníky a další dobrůtky, které pro přítomné připravily naše paní kuchařky a rodiče našich dětí. Posilnění
a osvěžení jsme se pustili do podzimního úklidu horní zahrady. Ještě před setměním byla vlečka plná
listí, zakryté pískoviště, opravená a
zašitá ochranná síť, doplněné štěpky u rhododendronů a azalek. Fotografie z této pěkné slavnosti si můžete prohlédnout na našich webových stránkách www.msjablunka.
maweb.eu. Naše poděkování si zaslouží všichni, kteří se podíleli na
programu podzimní zahradní slavnosti – připravili program, napekli,
navařili, uklízeli zahradu a dobrou
náladou a potleskem nás posilovali. Těšíme se, až zimní kožíšek sluníčko zase rozpáře a my se znovu
společně sejdeme na školkové zahradě, přivítáme probouzející se
přírodu, potěšíme se z jarních cibu-

lovin, které jsme sázeli v loňském
roce, něco opět zasadíme, zahradu znovu uklidíme, aby si všechny děti od 2 do 8 let mohly hrát a
užívat všech herních prvků, mobiliáře i koutků živé přírody. Znovu
připomínáme, že naše horní zahrada s názvem „Hřiště v přírodě MŠ
Jablůnka“ je určena dětem od 2 do
8 let v doprovodu rodičů nebo jimi
pověřených dospělých osob. Herní prvky i zařízení bylo vybudováno pro tuto věkovou skupinu a starším dětem je proto vstup do těchto prostor zakázán. Provozní doba
hřiště je omezena od dubna do října
aktuálního roku. V zimních měsících slouží hřiště pouze dětem MŠ
v době provozu. Z důvodů možné
námrazy, podmáčení povrchu a jiných klimatických vlivů je používání herních prvků i mobiliáře hřiště nebezpečné a užívání pro veřejnost z důvodů bezpečnosti zakázáno.
Vzdělávání a výchova dětí předškolního věku je hlavním cílem
všech mateřských škol. My se snažíme také obohacovat život dětem,
jejich rodičům i občanů naší obce
pořádáním besed, zahradních slavností, besídek,
výstav, společných vycházek,
astronomických
pozorování, různých setkávání
apod. V předvánočním čase
jsme se podí-
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leli na programu předvánočního
jarmarku i prvního slavnostního
rozsvěcení vánočního stromečku.
V průběhu roku 2015 jsme měli
s dětmi celkem 12 veřejných vystoupení. Na přípravě a realizaci
našich aktivit se vedle pedagogů
podílí i ostatní zaměstnanci MŠ,
pomáhají nám rodiče dětí, pracovníci Obecního úřadu Jablůnka. Paní
kuchařky z jídelny MŠ připravují
pohoštění, ochutnávky zdravé stravy, vaří výborné čaje nejen na aktivity MŠ, ale také na akce pořádané
Obcí Jablůnka nebo jinými organizacemi v obci. Jídelna MŠ zajišťuje
stravování nejen pro děti MŠ, ale i
pro důchodce, další strávníky a potřebným občanům Jablůnky stravu
dováží. Přesto, že se složení našich
strávníků neustále mění, kapacita
jídelny je stále naplněná.
V letošním roce se naše paní kuchařky poprvé přihlásily do soutěže „O nejlepší jablkovou buchtu“ a
umístily se na prvním místě s Jablečným koláčem tohoto receptu:
Těsto: 4 žloutky, 20 dkg mletého cukru, 1 dcl mléka, 20 dkg polohrubé mouky, ½ prášku do pečiva, sníh ze 4 bílků.
Náplň: 1kg jablek nakrájených
na kostičky mírně ovaříme se skořicí, šťávu doplníme do ½ litru vodou a uvaříme v ní 2 vanilkové
pudinky. Vychladlý piškot poklademe jablky, zalijeme teplým pudinkem. 2 šlehačky a 2 ztužovače
vyšleháme, hmotu natřeme na pudink, poklademe BE-BE sušenkami a polijeme citrónovou polevou.
Poleva: šťáva z 1 citronu, ¼ kg
másla, rum, moučkový cukr podle chuti.
Zpříjemněte si tímto naším zákuskem vánoční chvíle, věříme, že
vám bude chutnat a přispěje k radostné vánoční pohodě v kruhu milých blízkých.
Těšíme se na další spolupráci a
setkávání v roce 2016.
Za zaměstnance MŠ Jablůnka
Marie Navrátilová, ředitelka MŠ
a Věra Martinková, účetní
a vedoucí školní jídelny MŠ

Základní škola Jablůnka ve školním
roce 2015/2016

Stejně jako každý rok využíváme příležitost informovat jablůneckou veřejnost o činnosti naší základní školy.
ZŠ Jablůnka navštěvuje v tomto
školním roce celkem 191 žáků, což
je o 5 dětí víc než vloni. Dvě žákyně zapsané u nás se učí ve školách
v zahraničí. Do 1. třídy nastoupilo 17 prvňáčků, z toho je 7 děvčat
a 10 chlapců. Na škole působí 10
učitelek, 5 učitelů, dvě vychovatelky školní družiny, dvě asistentky pedagoga a osobní asistentka
žáka. Oddělení školní družiny navštěvuje 60 dětí z 1. – 5. třídy. O
stravování a chod školy se stará 9
nepedagogických zaměstnanců, ve
školní jídelně se vaří denně kolem
180 obědů.
Školní rok jsme zahájili tradičně - připomenutím zásad školního řádu, poučením o bezpečnosti
a opakováním učiva. Samozřejmě,
že jsme si s dětmi stačili popovídat
i o tom, co pěkného během dvou
měsíců volna zažily. Žáci psali tzv.

vstupní testy, aby si učitelé ověřili,
co všechno během prázdnin jejich
svěřenci zapomněli. Čas určený ke
zvládnutí předepsaného učiva začal rychle plynout a najednou je tu
čtvrtletí a pololetní vysvědčení na
sebe také nenechá dlouho čekat.
Vhodným doplňkem a zpestřením výuky byly akce, které proběhly během úvodních měsíců
školního roku. Jedná se např. o
předplavecký výcvik v 1. třídě a
plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy. Uspořádali jsme tradiční sběrovou soutěž – zisk byl tentokrát určen na nové herní prvky do školní
zahrady. Uskutečnil se zájezd žáků
4. a 5. třídy do ZOO Lešná, dále
besedy v obecní knihovně a beseda na obecním úřadě pro 3. třídu.
Absolvovali jsme s 6. třídou exkurzi do Domova se zvláštním režimem v Pržně. Sedmáci se byli seznámit s učebními obory zedník a
automechanik na SOŠ Josefa Sousedíka – pracoviště Bobrky, osmá-

Soutěž v Sudoku

Po mírné přípravě a lehkém tréninku se ve čtvrtek 19. listopadu
2015 v jednu hodinu po poledni setkali ve „velké“ družině příznivci
hry osamělců, při níž nepotřebujete nic než dostatek času a trpělivosti a vlastně i špetku kombinačních
schopností a představivosti. No a
ovšem - herní plán a tužku.
Účast byla značná: z prvního

stupně měli zastoupení všechny
ročníky, druhý stupeň reprezentovala skupina několika hráčů z nejvyšších ročníků.
Soutěžilo se ve třech kategoriích:
Ti nejmenší se pustili do řešení těch
nejsnazších her (4x4). Ovšem úplně snadné to nebylo. Dostali jich k
řešení rovnou tři tucty a šlo o to jich
vyřešit v daném čase co nejvíce.

ci si zase prohlédli čističku odpadních
vod ve Vsetíně. S žáky
2. stupně ZŠ
(6. – 9. třída) jsme se
v rámci prohloubení učiva z hudební
výchovy vydali na výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.
V 1. - 5. třídě proběhl výzkum pohybové aktivity dětí s využitím
krokoměrů organizovaný Univerzitou Palackého v Olomouci. Žáci
9. ročníku psali SCIO testy (matematika, český jazyk, obecné studijní předpoklady a angličtina), a
to s výsledky, za jaké se nemusíme
vůbec stydět. Pomocí SCIO testů
pravidelně ověřujeme a srovnáváme kvalitu vzdělávání v naší škole
a ve stovkách škol v ČR.

Druhou skupinu tvořili osmáci a
deváťáci. Naši nejstarší žáci dostali
k řešení dva klasické (9x9) problémy, které sice tvůrci označili „easy
- snadný“, jak se ale ukázalo, daly
pořádně zabrat. Nakonec tu byla
skupina páťáků, kteří se dostavili
až před půl druhou, tedy po obědě.
Ti řešili pouze dvě úlohy typu 6x6.
Protože se ale hrálo i o drobné ceny a diplomy, zveřejňujeme
jména nejlepších z jednotlivých
kategorií. Byli to Jiří Guriča, Petr
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Mezi hlavní úkoly týkající se
péče o školní budovu a její okolí patří řešení neuspokojivého stavu plynové kotelny, školního hřiště, osvětlení v učebnách, chybějícího oplocení školního reálu a vzhledem k hustšímu provozu často nebezpečné cesty dětí do a ze školy.
Tyto úkoly chceme ve spolupráci
s Obcí Jablůnka řešit tak, abychom
mohli učit v odpovídajících podmínkách.
V závěru příspěvku bych chtěl
poděkovat za podporu těm, kteří jablůnecké škole fandí a kteří
s námi spolupracují ve prospěch
výchovy a vzdělávání dětí – především však zřizovateli školy Obci
Jablůnka, rodičům, sponzorům,
spolkům, organizacím a dalším
přátelům školy.
Všem občanům Jablůnky pak
jménem zaměstnanců školy příjemně prožité svátky a vše nejlepší
v roce 2016 přeje
Mgr. Luděk Drlík,
ředitel ZŠ Jablůnka

Mrnuštík a Jakub Zálešák. O konečném pořadí rozhodovala kritéria v tomto pořadí: počet vyřešených úloh, čas. Při podobných soutěžích však obvykle platí olympijské heslo „není důležité zvítězit,
ale zúčastnit se“.
Ze soutěže samotné je i několik
ilustračních fotografií ke zhlédnutí
na www.zsjablunka.cz.
Petr Zvardoň, vedoucí
kroužku šachu a české dámy
a vyučující v ZŠ Jablůnka

Činnost výjezdové jednotky obce
Jablůnka v roce 2015
Tak jako každý rok i letos zasahovala jednotka u desítky mimořádných událostí. K datu 21. listopadu 2015 jsme zasahovali zatím u
45 událostí v třinácti obcích, resp.
městech okresu Vsetín. Převážně se jednalo o technické pomoci,
požáry budov a lesů. Nejvíce, a to
14x, jsme byli povoláni do Vsetína, v naší obci jsme zasahovali na
žádost Krajského operačního střediska zlínského kraje (KOPIS) 13x.
Během našich zásahů v roce jsme
zachránili čtrnáct osob, dvě zvířata a majetek v hodnotě desítek miliónů. Dvakrát byl u požárů v roce
vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, kdy se jedná o větší událost a na místě zasahuje větší počet
hasičů. V jednom případě jsme na
místě události zasahovali neuvěřitelných 18 hodin. V letošním roce
jsme byli pětkrát povoláni v jeden
den ke dvěma událostem, dokonce
jedenkrát ve stejný čas zasahovala
naše jednotka na dvou rozdílných
místech. První cisterna zasahovala
při požáru slévárenského písku ve

Vsetíně a druhá při požáru domu
v Ratiboři, což se nám stalo v naší
dvacetileté historii naší jednotky
vůbec poprvé.
V obci jsme vypomáhali na žádost starosty obce hlavně u čištění
kanalizace, cest a koryt, při odstraňování nebezpečného hmyzu, při
vytváření ledové plochy pro bruslení a také jsme v suchém létu zalévali stromy u dvouproudové komunikace.
V roce jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Kateřinicích, šestnáctihodinové povinné pravidelné
stáže na stanici HZS Vsetín a dalších odborných školení a cvičení. S naší rekonstruovanou Tatrou
jsme byli také pozváni na dvoudenní akci Kopřivnické dny techniky,
kde naši cisternu obdivovaly stovky návštěvníků a také byla předvedena v květnu při ukázce techniky na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí. Na konci školního
roku do naší zbrojnice zavítaly i
děti, kterým jsme ukázali naši tech-

niku a mohly si vyzkoušet stříkání
s vodou a práci s proudnicí. Opět
jsme také předvedli naši techniku
na Dětském dnu a Mysliveckém
výletu, které byly pořádány za hasičskou zbrojnicí.
Naše jednotka byla také vybrána
za březnový zásah u požáru domu
ve Vsetíně do finálové pětice v anketě Dobrovolní hasiči roku, kde po
dva měsíce mohla veřejnost hlasovat a podpořit naši jednotku jak prostřednictvím webového formuláře,
tak i pomocí SMS. Finalisté sou-

těžili o finanční odměnu, profesionální radiostanice a zásahové tablety. K datu uzávěrky tohoto zpravodaje výsledek hlasování zatím není
znám, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za přítomnosti televizním kamer 9. prosince 2015 v brněnské Laser Show Hall.
Na závěr mi dovolte poděkovat
OÚ Jablůnka, bez jehož finanční
pomoci by naše jednotka nemohla
vůbec fungovat.
Otakar Rott,
JSDH obce Jablůnka

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2015, a tak
bychom chtěli shrnout a zhodnotit
uplynulý rok.
Stejně jako v letech minulých
jsme se podíleli na spolupráci především s obecním úřadem a různými spolky v naší obci.
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme se zapojili do projektu
,,Jablůnka čte dětem‘‘. Dětem jsme
přečetli příběh o dráčku Hasíkovi a
několik příběhů z knihy ,,Požárníka
Sama‘‘. Ukázali jsme jim základní
výstroj, kterou každý hasič musí
mít, vysvětlili jsme dětem, co veze
cisterna a jaké jsou typy cisteren.
Po pohádkách jsme dětem předali
drobné dárečky. Místní knihovně
jsme věnovali knížku ,,Vše o hasičích‘‘ a věříme, že si je vypůjčí co
nejvíce dětí.
Další projekt, do kterého jsme se
zapojili s místní knihovnou, byl celorepublikový projekt ,,Noc s Andersenem‘‘. V rámci této akce strávily děti noc v knihovně za dohledu
dvou členů hasičů a paní knihovnice. Děti si mohly číst a hrát společenské hry, před spaním si nechaly

číst z vybrané knihy příběh jedné
strašidelné rodiny.
Ve spolupráci s obecním úřadem
jsme se letos zúčastnili 12. ročníku soutěže ,,O nejlepší jablkový
štrůdl, jabkovů buchtu a jabkovicu‘‘. V letošním 12. ročníku se sešlo do soutěže 33 vzorků, z toho 12
štrůdlů. Soutěžily maminky, babičky, dcery, sestry, ale letos napekl i
tým zaměstnanců mateřské školy.
Obec Jablůnka oslavila 510. výročí od první písemné zmínky a
taky i my hasiči jsme měli významné výročí, a to 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů a 20
let od založení výjezdové jednotky
v Jablůnce. Při této příležitosti byla
slavnostně předána stuha k historickému hasičskému praporu.
Oslavami nás provázel velmi bohatý program, průvod od obecního
úřadu k hasičské zbrojnici, ukázka historické a současné techniky,
výstava fotografií. Odpoledne nám
zpříjemnily děti MŠ a ZŠ Jablůnka
svým vystoupením.
Dne 4. 7. 2015 se již tradičně uskutečnila soutěž v požárním
sportu ,,O putovní pohár staros-

ty obce Jablůnka‘‘. Soutěže se zúčastnilo 19 družstev. V kategorii
muži nad 35 let se zúčastnilo družstvo Jablůnky, které obsadilo první
místo. Soutěž probíhala v naprostém poklidu a vždy podle pravidel
požárního sportu. Mužům nad 35
let se dařilo i na noční soutěži na
Bystřičce, kde taky obsadili první
místo.
U příležitosti 150. výročí založení sboru hasičů v Čechách byl vydán almanach ,,Hasiči okresu Vsetín‘‘ do kterého
přispěly sbory našeho
okresu informacemi
a fotografiemi. Sbor
dobrovolných hasičů v Jablůnce jej zakoupil a věnoval místní knihovně, aby dopřál našim čtenářům
možnost se seznámit
s historií i současností
SDH našeho okresu.
Doufáme, že to naše
čtenáře potěší.
Děkujeme
tak
obecnímu zastupitel-

Týdeník Jalovec podporuje jablůnecké hasiče.
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stvu i všem občanským sdružením
a především sponzorům za podporu a dobrou spolupráci v roce 2015.
V příštím roce se budeme těšit na
další spolupráci.
Do nového roku 2016 přejeme
občanům mnoho zdraví, štěstí a
pohody.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Jablůnka Pagáčová Michaela,
jednatelka SDH

Základní Organizace svazu postižených
civilizačními chorobami v Jablůnce
Naše ZO se tak jako každý rok
snaží dělat pro naše členy to, co se
dá. Každý člen je nějak nemocný
a v jistém smyslu postižený, proto
akce přizpůsobujeme členům. Letos
jsme uskutečnili 17 akcí a za nejdůležitější z nich považujeme 25. výročí od založení největší neziskové
organizace. Ve všech krajích České republiky je celkem registrováno
330 organizací. Cílová skupina jsou
osoby s civilizačním onemocněním
- pacientská organizace. Cílem organizace je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale
nemocné i seniory a soustředit se na
prevenci civilizačních onemocnění
a jejich komplikací. Hlavní náplní
činnosti organizací jsou rekondiční
pobyty, pravidelná cvičení, klubové
a společenské aktivity.
V tomto směru aktivit bychom
chtěli i v příštím roce pokračovat i
s novými členy, které rádi mezi sebou uvítáme!
Všem našim spoluobčanům přeji
krásné a požehnané svátky Vánoční,
do nového roku 2016 pevné zdraví,
vzájemné lásky a spokojenosti.
Předsedkyně ZO

Den medu a písniček
ZO ČS Včelařů Jablůnka uspořádala v sobotu 22. srpna 2015 celodenní akci s názvem Den medu
a písniček, která se konala na výletišti za hasičskou zbrojnicí. Už
v 10 hod. bylo vše zahájeno odbornou přednáškou o využití včelích produktů ve zdraví člověka, Přednášku vedla MUDr. Jana
Hajdušková z Frýdku-Místku a

zúčastnili se jí i návštěvníci z
okolních obcí. Ve 13 hod. vystoupila brněnská country kapela Flám, která svými moc hezkými písničkami zpříjemnila krásné
slunné odpoledne. Pro labužníky
dobrého jídla a pití bylo připraveno bohaté občerstvení.
Od 19 hod. začala taneční zábava, k tanci zahrála místní kape-

la QAS, která svým vystoupením
nenechala klidnou jak mladou, tak
i starší generaci. Všichni to parádně rozjeli na tanečním kole a ve 22
hod. byla akce ukončena.
ZO Včelařů Jablůnka by chtěla
hrozně moc poděkovat sponzorům,
bez kterých by se tato parádní akce
nemohla uskutečnit a taky děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli

Rodinné centrum
JABLOŇKA, z. s.
Rodinné centrum Jabloňka již pátým rokem působí v obci a zaměřuje se
na děti předškolního věku. Na sv. Martina 11. 11. 2015 jsme pro děti přichystali Uspávání broučků. Celkem nás bylo 71 (z toho 34 dospělých a 37
dětí). Broučky a berušky jsme poslali ke spánku do připraveného domečku.
Víly Hvězdička, Javorka a skřítek Kaštánek nás provedli soutěžemi. S vděčností jsme poděkovali Pánu Bohu, za to, že se o nás stará. RC Jabloňka má
pravidelná čtvrteční setkání vždy od 9.30 hod. ve Sborovém domě (bývalá
fara). Víc info. najdete na www.klubjablonka.estranky.cz
Přijďte se podívat!
Renata Tomešková
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na hladkém průběhu tohoto báječného dne.
Do příštího nového roku přejeme všem našim spoluobčanům
hodně štěstí, lásky a pevného zdraví a těšíme se zase na Vaši návštěvu
na 2. Dni medu a písniček, který je
již naplánován na sobotu 25. června 2016.
ZO Včelařů Jablůnka

Frajer s černým baretem

Projíždím údolím Lykového potoka a stoupám pomalu vzhůru do
kopce. Cesta se vine mezi lukami
a protíná jeden z mála jižních svahů Jablůnky. Paprsky odpoledního
slunce prohřívají remízky kolem
cesty a mně zahřívají pravé rameno. Dnes nejedu pro skvělé bůčky,
pro které se tady plahočívám pravidelně. Čeká mě první ucelené
vyprávění ze života člověka, který prožil v Jablůnce celý dosavadní život. Nepřehlédnutelná vysoká a statná postava, svalnaté ruce,
vyčnívající z trochu kratších rukávů řeznické kamizoly. Ostře řezaná tvář, ale bez hlubokých vrásek,
jako by vyhlazená a neodpovídající věku 90-ti let, husté černé vlasy,
jen na spáncích trochu prošedivělé,
z větší části ukryté pod neodmyslitelný černý baret, stažený k pravému uchu, jako nosí příslušníci
speciálních jednotek. Tmavé oči s
pronikavým pohledem, kterým si
pečlivě prohlédl každého nového
příchozího. Dlouhé řečnění nemá
v lásce. Jen občas vypustí nějakou
epizodu ze svého pestrobarevného
života a rezolutně odráží každou
snahu dozvědět se něco víc.
Dva roky jsem se snažil, přimět jej k vyprávění. Marně! Letos
na jaře jsem to již vzdal. Minulý týden, kdy už jsem sahal po klice dveří a loučil se s přáním pěkného víkendu, přikoval mě otázkou mezi vrata stodoly: „Kdy máš
čas, abychom spolu sedli?“ Huba
mně poklesla překvapením: „Slyším dobře? Já kdy mám čas?“ Po
chvíli údivu jsem se vzpamatoval a
rychle ze sebe vystřelil: „V sobotu bych mohl!“ Lehce se pousmál
a povídá:„Tak přijď ve tři odpoledňa, to už bude po práci“ a zmizel
za dveřmi.
Je sobota, pomalu sjíždím do
zahrady a zastavuju před stodolou. Na obloze se objevují dešťové
mraky a vítr začíná více pofukovat.
Přemýšlím, kde asi budeme: „Venku to nebude, na to je dost zima,“
prolétlo mně hlavou, když klepu na
prosklenné vstupní dveře. „Poďte
dál,“ ozve se za dveřmí vlídná tvář
manželky Marty: „Sedí v obýváku,
už na vás čeká.“ Pozdravil jsem

hlasitě, jak se sluší a přijal místo
v pohodlném křesle, po jeho pravé ruce. Neměl jsem žádnou přípravu, jen diktafon s novými bateriemi
jsem položil na stůl. „Snáď to nebudete aj natáčať?“ Zeptala se překvapeně paní Marta. „Enom ho nechaj,
když si hovno pamatuje.“ Vložil se
do toho Laďa a dodal: „Neřekl bych
ti nic, protože ve válce nejsú žádné
pěkné chvilky a nic, čím by sa člověk mohl chváliť, ale gdyž sem sa
díval do tých novin, co píšú k temu
70-ti letému výročí, nasral jsem sa.
A v tem našem zpravodaji takej
hovno, jak gdyby tady nigdo nebojoval. Tož co bys chtěl věděť?“
Zapnul jsem diktafon a trochu
opatrně se zeptal: „A vy jste sa narodil v Jablůnce?“ - „Tož to víš,
že jo. A nejenom já, ale všeci ogaři. Já jsem sa narodil v tem baráku,
co včil má Netík. To byl zájezdní
hostinec a postavil to můj tatínek.
Tam spávali formani a přepřahovali sa tam aj koně. Tam byly enem
takové malučké pokoje a bez vody
a bez záchodů. To vtedy tak bylo a
tam sem sa já, navrchu v 1. patře,
narodil.“ Potřeboval jsem si to trochu vyjasnit a ptám se dál: „Ale vás
bylo víc ogarů, vy jste nebyl nejstarší? A také jsem si vždycky myslel, že jste Ladislav, když vám každý říkal Laďo a vy jste vlastně Vladimír, jak ten vůdce proletariátu v
Rusku,“ hovořil jsem ve snaze odlehčit ponurou náladu. Laďa se na
mě jen podíval a říká: „S Ruskem
to spojitost má, protože tatínek tam
byl v První světové válce na frontě
a ostali tam někde u města Vladimir
a mysleli si, že to nepřežijů, že to je
jejich konec. Modlil sa a přežil. Tož
si potem na to vzpomněl a v roce
1925, když jsem sa narodil, dal mně
takové jméno. My jsme byli čtyři
ogaři a já jsem byl třetí v řadě. Nejstarší byl Franta, ten byl eště z prvního manželství, ale ten bydlel naproti Frydrichovi v tem baráku, co
potem měl krejčí Holáň. Druhý byl
Jan. Ten byl ročník 1922, ale ten u
nás takej nebydlel. Teho si přivlastnila tetka, maminčina sestra. Ona
byla učitelkú a neměla děti a Jan
bydlel s ňú v tej vile u benzinólu.
Ona chtěla, aby z něho nebyl řezník
a tak ho tlačila do gymnásia. Ona
byla taková dáma a chtěla, aby Jan
byl takej takový, tož musel študovať.
Potom sem byl já a najmladší
je Dušan, teho znáš, ten je o deset
roků mladší.“ Chtěl jsem přidat nějakou moudrost a přerušil jsem jej
slovy: „Ta vila je jeden z mála baráku, co majů architektonický styl.
Jablůnka, jak vyhořela v roce 1903,
moc hodnotných staveb už tady potom nevzniklo.“ Laďa na mě upřel
pátravý pohled a pokračoval: „To

máš možná pravdu, ale naší rodině
to zasej takové hodnoty nepřinéslo.
Postavil to nejaký Baďura, kerý obchodoval ze dřevem a moc to neuměl, protože sa temu takej prd věnovál. Nakúpil dřevo na Ukrajině
a potem zjistil, že ta doprava by ho
stála víc než ten výdělek a tak ho
nechal tam. Potem samosebú zkrachoval, no a tatínek byl největší věřitel, protože mu do teho dal peníze.
Tož, co včil? Aby něco zachránil,
tož tu vilu kúpil a nechal tam všecky bydlet aj tu tetku. Všeci bývali,
ale nikdo neplatil, tož takú hodnotu
to pro nás aj mělo.
Já jsem chodil na Vsetín do měšťanky a potom do obchodní školy.
Učil sem sa řezníkem. Jan chodil do
gymnásia. Jezdili jsme spolu vlakem ze Vsetína. On byl vyšší eště
o půl hlavy než já, takové chlapisko, černé vlnité vlasy. Pro mňa byl
takový vzor. Měl akorát 20 roků v
tem roce 1942 a chodil do kvinty.
Jeli jsme spolu, jak dycky vlakem
ze Vsetína, a on v Jablůnce nevystúpil, nikomu nic neřekl. Ztratil sa.
Nikdo z rodiny nic nevěděl, aby nikoho neohrozil.“ Pozvedl jsem nesouhlasně hlavu: „Někdo to musel
vědět, nepravte?“ - „Né. Ta jak říkám, nevěděl nigdo nic.
Němci nás všecky posbírali. Maminku, bráchu, mňa. Já jsem měl
17 roků. Tatínka nechali tak, protože měl enom jednu nohu. Odvezli nás do Svatobořic u Kyjova, tam
byl vězeňský tábor. Všecky nás vyslýchali, to víš, že jsme byli posraní
strachy, ale nikdo nic nevěděl, tak
nemohl ani řécť. Ani Jarka, ta jeho
milá nic nevěděla. Tatínek sa pustil s tů jednu nohú za velitelem teho
tábora a tak dlúho tam prosil až nás
vymodlil. Oni takej sami nic nevěděli, tož nás nakonec pustili.“
„A jak to teda s tím bráchů bylo?“
Zeptal jsem se trochu nedočkavě.
Laďa vychutnal doušek tureckého
kafé, aby si urovnal vzpomínky a
zvolna pokračoval: „Jan nevystúpil
v tej Jablůnce, jak měl. Přelezl kdesi na nákladní vlak, kerý jel do Maďarska a v tej budce, co měli brzdaři sa zavřel. Když to kontrolovali před hranicama, držel tu kliku
ze všech sil a ani nemuknul. On byl
chlapisko, jak sem ti říkal. Ten ajzlbóňák sa to chvilku snažil otevříť,
ale pak si myslél, že je to zaseklé a
tož sa na to vysral. Ale v Maďarsku
ho chytli a zavřeli ještě s nejakýma židama, co si zachraňovali život před koncentrákem. Ti měli poschovávané zlato a tak sa jim podařilo uplatiť ty maďarské četníky. Tož
jich nakonec pustili. Podařilo sa jim
dostať napřed do Francie a potem aj
do Anglie. Jan uměl anglicky a měl
jakési vzdělání, tož ho přijali do důstojnickej školy a nastoupil do ar-
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mády.“ - „A vy jste celou dobu nic
nevěděli?“ Zeptal jsem se znovu
nedůvěřivě. „Nic! Ta jak pravím.
Něco sa proslýchalo, ale do konca
války jsme o něm nic nevěděli.“
„Hmm, a s váma, jak to pokračovalo? Jak jste se k tým partyzánům
dostal?“ ptal jsem se, když už byl
rozmluvený. Laďa si prohrábl své
husté vlasy, mávl ledabyle rukou
a vyprávěl dál: „Bylo mně devatenáct. Co takový ogar mohl vědět o
válce? Prd! Laďa Kočička bydlel
vedle nás. Měli odbojovou skupinu
s Lojzú Garncarzem a jeho synem
Vladimírem. Laďa Kočička přišel
za mnou a pravil: „Brácha je pryč,
poď s nama do toho.“ A tak jsem
šel. Byli jsme vysláni, ještě s nějakým Maliňákem na Slovensko do
Štiavníku, kde jsme měli najít partyzány.“ - „To bylo v roce 1944?“
Zeptal jsem se, abych se trochu zorientoval. Laďa se chvilku zamyslel
než přisvědčil: „Jó, to bylo na konci
léta v tem roku. Jeli jsme do Karlovic a tam nás hned zastavili , co
hlídali hranice a prej, co tady hledáme? No já jsem řezník a toto je
můj pomocník, ukázal jsem na Maliňáka. Jdeme tady kúpiť nejaký dobytek po pasekách. Uvěřili nám to
a tak jsme sa dostali přes hranice až
do Štiavníku.
Ptali jsme sa po partyzánoch, tož
nás poslali na Hájenku u Němčáků,
kde by údajně nějací partyzáni měli
byť. Tam nás vyzpovídali, spojili sa
s Kyjevem, kde měli velitelství, zapsali nás a už jsme podléhali vojenskému velení.“
„A jak jste se dostali na Moravu?“ Ptám se dál. „Nejdřív jsme šli
ve velkých skupinách, snáď 200 nás
bylo. Financi z Podťatého nás zachytili a zavolali posily ze Vsetína.
Po přestřelce jsme ustúpili zpátky
na Slovensko a potem jsme šli znovu, ale po malých skupinách. Tak
jsme sa dostali na Kněhyni. Tam
jsme sa utábořili. Brzo jsme byli
prozrazeni. Byl tam nějaký Malý
Franta a Velký Franta a to byli zrádci. Udali nás na gestapu. Nastoupili
na nás oddíly německých komand.
Hodně nás tam padlo. Aj ti dvá mlaďučcí radisti. Ogar s cérkú tam zařvali.“ (Mají asi pomník na Santově. Pozn. autora).
Laďa se chvíli odmlčel. Pak zvedl oči a chytil mě za ruku: „Válka
je hrozná věc. Buď rád, že jsi to neprožil. Nemysli si ogare, když sa
negdo v tej palbě posral, nebyla to
rozhodně žádná ostuda. Naprosto
žádná.“
„A Murzin tam byl s váma?“ zeptal jsem se, abych ho odvedl od
smutku.“ Byl, ale velitelem byl vtedyvá Ušiak. To byl faj chlap, ale
ten tam padl. Murzin byl také raněný, ale někde ho schovali. Nebylo

o něm dva měsíce slyšet. Murzina
jsem neměl rád. On byl strašně tvrdý. Asi to nesla doba, ale já jsem ho
rád neměl.“
Laďa se ponořil do minulosti.
Obličej měl svraštěný, hlavou prolétly stovky vzpomínek, těch veselých byla špetka. Pomalu jsem
se vzmohl k další otázce: „Potom
jste se přesunuli do těch Hostýnských vrchů?“ „Ano.“ odpověděl
rázně. „Čekali jsme tam na letadlo,
keré mělo přistát. Na potřetí se to
podařilo. Dostali jsme posily a pochodovali jsme vyčerpaní do bunkrů. Já jsem sa klátil, jen co noha
nohu mine a jak sem sa tak kýval,
za pasem sa mně odmotal útočný
granát, co dělali eště po válce ve
Zbrojovce. Možu ti řécť, že jak sem
to zjistil, šlahl sem ho za smrček a
utíkal posraný strachy. Na štěstí nevybuchl.
Potom jsme sa dostali s Maliňákem na Vsetínsko. To byla zásluha Garncarza staršího. On byl ruský legionář a měl u Murzina velké
slovo. V Jablůnce u Sziklíka byli
ubytováni vojáci Wermachtu, ale
byli to Belgičani a ti přešli všeci se
zbraněma do Garncarzového oddílu. Garncarz je přivedl na Čerňavu (v Hostýnských horách) a Murzin povolil jeho oddílu operovat na
Vsetínsku. Ale každý týden musela
přicházet spojka k Murzinovi a podávat mu hlášení.“
„A kde jste přebývali na Vsetínsku? Tady vás přece hodně lidí znalo?“ Ptám se a čekám na odpověď.
„To víš, že znalo.“ Pokračoval Laďa
jistým hlasem: „Měli jsme nadělané takové búdy po horách. Na Jabloňové, na různých pasekách a přesunovali jsme sa. Mnozí pasekáři
nám pomáhali. V Jablůnce byl na
Horních pasekách nad Burdíky nejaký Trčálek. Ten nám hodně pomáhal. Po válce kúpil statek na Oznici a přestěhoval sa. Nechtěl vstúpiť
do JZD, tož ho myslím zavřeli. Každý, kdo něco pro lidi udělal, byl
po zásluze potrestaný. Tak to chodí dycky. My jsme prováděli různé
záškodnické akce. Poškodili jsme
železniční trať, vyhodili trafačku na
Vsetíně, přepadli německý Mercedes, co jel do fabriky... Pak sem sa
dozvěděl, že u partyzánů byl nejaký Svatopluk Beránek, ale já jsem

ho mezi partyzánama nikdy neviděl. Schovával sa celů dobu u Zápotockých v Pržně a nevystrčil nos.
Po válce to dotáhl za vzorný odboj
na plukovníka.“ „To myslíte jako
toho správce Zbrojovky, který bydlel v Šimečkově vile?“ Zvedám
zvědavě hlavu. „Ale kdepak. To byl
tata. Ten byl odvážný. Ten zachránil mladé ogary, co na konci války odešly z odpolední směny dřív
dom a ještě vzaly nějaké granáty.
Byl tam mezi nima Karel Konvičný. Za to hrozil trest smrti a Němci je chytli a chtěli je zastřelit. Beránek je uprosil a zachránil jim tak
životy. Svatopluk, to byl syn a ten
byl posera.“
„No a když zastřelili toho Stěpanova u toho jste byl?“ Zvedl jsem
znovu hlavu od papíru. „Ne u toho
jsem nebyl, ale tak, jak to píšú, to
nebylo. My jsme museli posílat
každý týden spojku k Murzinovi s
hlášením a tehdy šel od nás nejaký
Evžen Sobotka. Ten nám to potem
vyprávěl.
V Loučce přepadli partyzáni stanici, kde byli mladíci z pomocného leteckého personálu. Žádné jednotky SS. Svázané je dovedli na
Čerňavu a tam sa to stalo. Nevím,
jak sa mohli pokusit o útěk, když
byli svázání. Tam jich nekeří stříleli
a přitom zastřelili Stěpanova. Nejaké odrazení kulky od tabatěrky byl
holý nesmysl.“
Upřel jsem znovu na Laďu zvědavě oči: „A jak jste prožili konec
té války?“ Laďa chvíli přemýšlel,
aby si urovnal myšlenky a potom
pokračoval: „4. května jsme provedli Československú armádu od Vsetína
až k Valašskému Meziříčí.“
„Myslíte Rudou armádu?“
A zvedl jsem
tázavě hlavu.
„Ne! My jsme
provedli Československů armádu. Potom
nás soustředili ve Zlíně, tam
jsme měli partyzánské centrum nad Zlínem

Vlčí vyhlídka
Nápad vybudovat vlčí vyhlídku
se zrodila v hlavě našeho kamaráda
Mirka Stolaříka, když jsme se vraceli ze zimní vycházky na Štěpána
z Dušné. Byl už večer, a když jsme
vyšli z lesa na kopci nad Jablůnkou, tak se nám rozprostřel nádherný pohled na naši zářící vesnici. A
právě v tomto okamžiku se vyklubal ten skvělý nápad s lavičkou na
vlčí vyhlídce. Od myšlenky nebylo

daleko k činu. Mirek vše nachystal
a za pomoci zdatných vlků Tondy
a Vratislava vyvezli jednotlivé díly
na to úžasné místo nad Jablůnkou.
Pod dozorem svých vlčích manželek smontovali krásnou lavičku.
Tak vznikla vlčí vyhlídka, kde se
člověk zastaví, posedí, nádherně se
tu rozjímá. Jsou zde kouzelné výhledy na tu naši valašskou krajinu.
Těší nás, že toto místo slouží míst-

a 15. nebo 17. května jsem byl propuštěn domů.“V hlavě mně to šrotovalo, vstřebával jsem zásobu informací, popisující příhody z kraje,
kde jsem také vyrůstal. Znám ho od
dětství, ale nikdy mě nenapadlo, co
se skrývá za sveřepým, uhrančivým
pohledem a jadrným humorem,
kterým mě častoval při každé návštěvě. Minulou sobotu jsem přijel
pro búček a vzal jsem mu po cestě noviny ze schránky, kterou mají
pod kopcem, abych mu šetřil cestu. Kdo by čekal nějakou odměnu,
byl by na omylu. Hned jak mě spatřil v průchodu stodoly spustil: „Co
tam stojíš jak peň? Zeber ty kolca
a poď mně k udírně pomoct.“ Sebral jsem kolečka a nemohl jsem se
udržet smíchy. I kdyby za ním přijel předseda vlády, dopadlo by to
stejně. Pokud by se nechytil koleček, mohl se bez pardónu pakovat.
To bylo na něm úžasné. Necítil potřebu se před někým hrbit a vždycky jasně řekl, co si myslí. Nešpekuloval, nekombinoval... jak to cítil, tak to řekl.
Vrátil jsem se myšlenkami zpátky do současnosti a položil další otázku: „Co bylo dál s Janem?“
Laďa se nadechl, usrkl své kávy a
pokračoval: „O bráchovi jsme nevěděli pořád nic. Po válce byla
slavnostní přehlídka na Václavském náměstí. Byly tam všechny
armády, co osvobozovaly Československo. Lidé stáli na chodníku
a mávali. Na chodníku stál aj strýc
Lojza, který se přijel na přehlídku
takej podívat. Když kolem projížděly anglické tanky, ve věži tanku

stál Jan. Já už nevím, kdo koho první poznal, jestli strýc Jana nebo Jan
strýca, ale Jan zastavil tu kolonu,
skočil dolů, objali sa a řekl rychle:
„Strýcu, vyřiď doma, že su zdravý
a budeme v Horažďovicách u Plzně.“ Strýc přijel do Jablůnky za
tatínkem a všecko mu povykládal.
Všeci jsme byli šťastní. Se mňů ale
nebylo k vydržení. Chtěl jsem viděť
po třech rokoch bráchu. Tatínek jet
nemohl, tož jsem sebral sestřenici
Milenu a vydali jsme se ho hledat.
Přijeli jsme do Plzně na velitelství, tam nás vyšetřovali, co jsme
zač a jeden důstojník, co to poslouchal, pak prohlásil: „Já Honzu
znám. Teď pojede vojenské nákladní auto do Horažďovic, tak možete jet se mnů.“ Tak jsme nastoupili a někdy pozdě v noci jsme dojeli do tých Horažďovic. Ten důstojník s náma šel k jednej chalupě. To
víš, oni tehdy bydleli po chalupách.
Klepal na dveře, nikdo neodpovídál, tož otevřel. My jsme s tú sestřenicú stáli, jak přikovaní a v pokoji v trenýrkách proti nám stál Jan.
Hleděli jsme na sebe jak přihlúplí a
nemohli jsme slova popadnůť. Pak
jsme sa poobjímali a Jan začal nalévať whisky. Já jsem dělal chytrého a obracal to do sebe, ale takovú
silnú kořalku jsem piť neuměl. Po
třech sklénkách jsme úplně odpadli. Jan dostal druhý deň dovolenů a
vyrazili jsme všeci tři do Jablůnky.
Tatínek nás čekal, tož to víš, aj slzy
tékly od radosti.
Pokračování příště
fotografie použity z archivu
pana Tajzlera

ním občanům i pocestným, kteří
naší vesnicí jen procházejí. A že se
tady každému líbí, se dočítáme ze
zápisků ve vrcholovém deníčku.
Bohužel se však najdou lidé, kterým chybí pokora a kteří mají potřebu škodit. I ta naše lavička se
nevyhnula vandalům. Bylo nutné ji zrenovovat. Jsme rádi, že
jsme našli pochopení u starosty
Čendy Hajného a za přispění obecního úřadu byla obnovena vylepšená vlčí vyhlídka. Děkujeme i panu
Jaromíru Rafajovi, že umožnil vy-

budování této vyhlídky na svém
pozemku.
A proč „vlčí“? Tak to je seskupení lidí - vlků, kteří rádi něco podnikají. VLK, tzn. voda, lyže, kola.
Ale to je na dlouhé vyprávění, tak
se těšte, to zase někdy příště.
Z vlčího nebe naše počínání sledují Mirek Stolařík s Petrem Černochem, kteří nám moc chybí a i
z úcty k nim se musíme o místa,
jako je vlčí vyhlídka, pěkně starat.
Za vlčí smečku Vás zdraví
Vratislav Rachůnek
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Cvičení rodičů s dětmi
Pod hlavičkou TJ Sokol probíhá v tělocvičně na ZŠ Jablůnka pravidelně každé úterý od 16:15 hodin cvičení rodičů s dětmi, cvičení navštěvuje 12 dětí ve
věku 2-4 let. Děti cvičí společně se svými rodiči a prarodiči. Základem cvičení
jsou pohybové hry motivované dětskými
říkadly a písničkami. V průběhu roku v
rámci cvičení se uskutečňují akce plavání s dětmi, hledání pokladu, rozloučení s prázdninami, Mikulášská nadílka
a jiné.... Tímto bychom chtěly poděkovat paní M. Žáčkové, která nás celý rok
v těchto aktivitách podporuje. Přejeme
Vám všem hlavně dětem, krásné Vánoce plné lásky, pohody a hodně zdraví v
roce 2016.
Cvičitelky všestrannosti
Silvie Procházková
a Lucie Zapalačová

Taneční kroužek
Na Základní škole Jablůnka probíhá spousta zájmových
kroužků. A jedním z nich je taneční přípravka pro děti ve věku
4-6 let a taneční kroužek 7-10 let. Kroužky navštěvuje 15
děvčat a 1 chlapec. V tanečním kroužku se děti učí různé taneční choreografie, jako je hip hop, rap, street dance, dance
aerobic a klasické tance ... V letošním roce děvčata reprezentovala naši školu na dětském karnevalu, při pálení čarodějnic,
na dětském dnu, při výročí obce, na stezce odvahy a ve školní družině. Kostýmy na vystoupení vznikají na náměty dětí.
Letos nám obec poskytla prostředky na ušití sukýnek ke krojům, a za to děkujeme. Naše díky patří také Základní škole v
Jablůnce, bez které by kroužky nemohly probíhat, a samozřejmě rodičům. Přejeme Vám krásné svátky vánoční a správné vykročení do nového roku.
Vedoucí tanečního kroužku
Lucie Zapalačová a Silvie Procházková

Stezka odvahy 2015
Stezce odvahy se uskutečnila v
pátek 9. 10. 2015 v 17.00 hod. na
tenisových kurtech v Jablůnce. Letos se jednalo o již 11. ročník a návštěvnost byla opět velká. Děti
společně s rodiči přišli v maskách
a nejprve soutěžily o nejstrašidelnější masku. Ti nejlepší si odnesli
krásné ceny. Po soutěži si děti vyráběly woodoo ze špejlí, to proto, aby byly v lese chráněny před
strašidly. Zároveň si na tenisových
kurtech mohly zasoutěžit ve skoku v pytli, v hodu míčkem do tlamy draka, ve slalomu a v dalších
sportovních disciplínách. Pro děti
byla také připravena bohatá tombola, která obsahovala 250 krásných
cen. Po setmění vyrážely první skupinky na asi 3 km dlouhou stezku
odvahy. První stanoviště čekalo na
děti u hřbitova. Tady se potkaly se
dvěma duchy, kteří předali dětem

tajemnou listinu s instrukcemi pro
ostatní stanoviště. Dále jejich cesta
vedla ke dvěma smrťákům a k rakvi s umrlcem a vdově. A teď už dál
přes pole, na kterém hořely finské
svíce. Z dálky se ozýval strašidelný
zvuk motorové pily a z ničeho nic
se před dětmi objevil upír a mrtvý
mnich. Na konci pole se děti ještě
setkaly s obrovským drakem a jeho
služebníky a s lidojedy. V lese lákala děti bludička do temných zákoutí, kde na ně čekal hejkal. Následně
se děti dostaly do tajuplné kuchyně
s nepředstavitelnými pokrmy a živou hlavou pod jedním poklopem.
To bylo křiku! :) Po tomto stanovišti ještě děti potkaly mimozemšťana,
kterému museli pomoci s návratem
na jeho planetu, museli si zatančit
s vlkem a zachránit tak bílou paní
a projít peklem plným čertů a vyhnout se hnusákům na konci lesa.

Na posledním stanovišti vítaly děti
čarodějnice a skupinky zapsaly do
kroniky, čeho se nejvíc bály a co se
jim nejvíc líbilo. Během celé stezky sbíraly děti indície na vyplnění strašidelné křížovky. Pokud se
jim podařilo křížovku vyplnit, dostal každý účastník sladkou odměnu. Zážitky ze stezky jsme pak společně probrali u velkého táboráku.
Celkový počet dětí, které si stez-
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ku prošly, byl v letošním roce 300.
Celkově bylo na kurtech cca 500
účastníků. Akce byla velmi pozitivně hodnocena. Veškeré fotografie
jsou umístěny na Facebooku: Stezka odvahy. Velké poděkování patří
organizátorům, kterých bylo v letošním roce asi 60. Zároveň děkujeme všem sponzorům, bez kterých
by se takto krásná akce nemohla
uskutečnit.

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jablůnce
130. výročí oslav

prvních bohoslužeb

v jablůneckém kostele
Milí spoluobčané!
K chvále Boží a nám k radosti jsme si v neděli
27. září 2015 připomněli 130 let ode dne, kdy se
poprvé v jablůneckém kostele konaly bohoslužby.
Dopoledne v 9 hodin jsme slavili bohoslužby
Díkůvzdání. Odpoledne ve 14 hod. nás svou přednáškou o Mistru Janu Husovi poctil bratr Daniel
Ženatý, nyní již nový synodní senior naší církve.
V závěru oslav jsme měli příležitost být účastni
koncertu Zvonků dobré zprávy.
Pěknou atmosféru dotvořilo i bohaté občerstvení, které připravili naši členové.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a realizaci
oslav podíleli.
Martin Tomešek, kazatel

Fotografie: Milan Hůževka

Pozvání na návštěvu v těchto svátečních dnech
Milí spoluobčané! Pro vaši duchovní posilu i povzbuzení připravujeme v následujících svátečních
dnech tato shromáždění:
Na Štědrý den (čtvrtek 24. 12.

2015 ve 14 hod.) se bude konat vánoční slavnost – biblické poselství,
při kterém účinkují především děti.
– Na Boží hod vánoční (pátek 25.
12. 2015 v 9 hod.) budou bohosluž-

Nabídka duchovní pomoci
Milí spoluobčané! Jsem připraven vám být nablízku s pomocí v
duchovní oblasti. V případě zájmu se, prosím, obracejte na tel.
č. 739 244 738; nejlépe pak jsem
k zastižení v úřední hodiny, ve far-

ní kanceláři Sborového domu, ve
středu, v době od 14.00 do 16.00
hodin. – Setkat se však samozřejmě můžeme, po tel. domluvě, i v jiném dni nebo čase. – Prosím, není-li to akutní, vždy mimo pondělí

by se svatou Večeří Páně a nedělní bohoslužby mezi svátky (neděle 27. 12. 2015 v 9 hod.). – K prvním bohoslužbám v příštím roce se
sejdeme na Nový rok (pátek 1. 1.

2016 v 9 hod.); rovněž bude vysluhována sv. Večeře Páně.
Všechna tato setkání se konají
ve vyhřátém sále sborového domu.
Staršovstvo FS ČCE v Jablůnce

a úterý, kdy mám náhradní volno.
(Tak jak má většina lidí volno v sobotu a v neděli, tak já mám zpravidla sobotu v pondělí a neděli v úterý.) Děkuji.
Obecně platí, že je vždy lepší se dopředu domluvit. – Je možno také využít elektronické komunikace, a to přímo na int. adrese:

martin.tomesek@evangnet.cz.
Popřípadě, nepodařilo-li by se
vám mne přece jen zastihnout
(dovolená, nemoc, apod.), pak se
smíte s důvěrou obrátit na aktuální kontakty uvedené na nástěnce
u kostela, příp. na dveřích Sborového domu.
Martin Tomešek, kazatel
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Fotbalový klub Jablůnka o. s.
V současné době pod hlavičkou
FK Jablůnka fungují 3 týmy: tým
dospělých hraje krajskou soutěž
1. B třídu skupina A, starší a mladší
přípravka jsou začleněny do soutěží
řízených okresním fotbalovým svazem Vsetín.
Mužstvo dospělých nedokázalo
navázat na velmi povedenou podzimní část sezóny 2014 a po jarních nepřesvědčivých výsledcích
se ze třetí příčky po podzimní části
jsme se propadli na celkové 9. místo fotbalového ročníku 2014/2015.
Výsledková mizérie se přenesla i do nového soutěžního ročníku
2015/2016, kde po podzimní části
zaujímá naše mužstvo 14. příčku.
Příčinou těchto nezdarů je pokračující velká absence dlouhodobě
zraněných klíčových hráčů a samozřejmě umocněná tragickým umrtím našeho vynikajícího brankáře
Libora Vašíčka, který byl v posledních 15 letech výraznou oporou na-

šeho týmu a základním stavebním
kamenem pro postup z okresního
přeboru do krajské soutěže. Tento
nejdůležitější post se nám zatím nepodařilo obsadit adekvátní náhradou.
V mládežnických kategoriích
funguje starší a mladší přípravka,
kde kromě hráčů Jablůnky jsou i
hráči okolních obcí Pržno a zejména Mikulůvka. Stávající trenérský tandem Luboš Janírek a David
Bartoň byl od podzimu rozšířen i o
staronového trenéra Zdeňka Žárského, který poctivě vypomáhá při
trénincích i zápasech. V současné
době David Bartoň absolvuje trenérský kurz UEFA licence B. Zimní příprava mládežnických týmů
bude probíhat 3 x týdně v místní sokolovně a dále bude zpestřena účastí na vybraných halových turnajích.
Na fungování mládežnických kategorií se velkou měrou podílí také
rodiče dětí, kteří vypomáhají při or-

ganizaci zápasů a zejména při
dopravě dětí na
zápasy, tréninky
a turnaje. Za to
jim náleží velké
poděkování.
Další pravidelnou aktivitou
našeho klubu a
„dříve narozených“ je každoroční pořádání vzpomínkového zápasu na
počest památky našeho kamaráda a spoluhráče
Břetíka Hrušky a dále účast na zimním halovém turnaji na Hovězí a
letním turnaji v Semetíně.
Důležitým prvkem pro dobrý fotbal je vždy mít kvalitně připravenou hrací plochu a dobře vybavené
zázemí. O tyto věci výborně pečuje
hospodář Laďa Vaculík. Naše trav-

natá hrací plocha patří mezi nejlepší v okrese. Dosažení stanovených
cílů a bezproblémový chod celého
klubu by nebyl možný bez finanční a materiálové podpory obecního
úřadu a dalších sponzorů. Všem náleží naše poděkování a věříme, že
nám zachovají přízeň i do dalšího
období.

Volejbalový tým Draci Jablůnka 2015
Náš „babský“ volejbalový tým Draci existuje v obci už od nepaměti. Stále dobře funguje a věříme, že i nadále fungovat bude. Po
dlouhých deseti letech se nám letos na jaře
podařilo vybojovat první místo na tradičním
chlebíčkovém turnaji uspořádaným týmem
Bystřičky v tělocvičně v Růžďce.
Je pravidlem, že náš volejbalový tým stejně jako vloni, tak i letos uspořádal pro naše
děti 30. 5. 2015 na Výletišti za starým obecním úřadem dětský den. Tento DD se odehrával v duchu témat Doby ledové a Doby
pravěké. A s hrdostí můžeme oznámit, že
akce byla úspěšná. Děti i dospělí se vydováděli, užili si soutěží, bohaté tomboly, super
diskotéky a pestrých atrakcí. Tímto bychom
chtěli ještě jednou poděkovat všem zúčastněným, protože bez podpory sponzorů, mami-

nek, sdružení, obecního úřadu, školy, školky a další řady „bláznivých“ nadšenců by se
celá akce jen těžko uskutečnila. Celkový výtěžek z celé akce jsme jako vždy věnovali pro
potřeby místní školy a školky.
Jako každým rokem jsme se na podzim zúčastnili strašení na Stezce odvahy pořádané
v Jablůnce.
Letos už nás ve finále čeká jen Mikuláš,
kdy potěšíme jablůnecké ratolesti návštěvou
přímo z nebe a pekla, a pomoc pohádkových
bytostí s rozsvěcením Vánočního stromečku.
Tím bychom chtěly naše veřejné aktivity pro
letošní rok ukončit a pyžamovým večírkem
se stylově rozloučit se starým rokem.
Děkujeme za podporu a v příštím roce
Sportu zdar .. :-)
Volejbalový tým Draci Jablůnka

Vážení přátelé, milí žáci ZUŠ Vsetín – pobočka Jablůnka,
pozvolna se nám přiblížilo adventní období. Naši žáci a učitelé
pro Vás připravují krásná adventní
vystoupení, vánoční koncerty, představení a výstavy. Co víc si můžeme
přát než radost z našich žáků, kteří
pro vás s plným nasazením tvoří se
svými učiteli předvánoční atmosfé-

ru, jejich rozzářené oči při svých vystoupeních a pohodu nejen v celém
vánočním období.
Rád bych vám i našim žákům
chtěl tímto popřát v závěru kalendářního roku radostné prožití vánočních
svátků, dostatek sněhu a do nového
roku 2016 především pevné zdraví,

štěstí, klidné dny po celý rok a mnoho úspěchů ve vašem osobním i pracovním životě.
Chci popřát také do nového roku
našim pedagogům, kteří svědomitě a
mnohdy s velkým nasazením, často
ve svém osobním volnu a nad rámec
výuky velmi profesionálně připravu-
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jí vaše děti ve studijních uměleckých
oborech hodně zdaru, štěstí, pohody
a především klidu v jejich náročné
práci. Krásné a požehnané Vánoce.
Na další úspěšnou spolupráci
s vámi v roce 2016 se těší
Roman K o n ů p k a,
ředitel ZUŠ Vsetín

Horolezci ze Vsetína a okolí
I letos 155. horolezecký oddíl
neusnul na vavřínech. Předseda
oddílu Petr „Hřib“ Adámek ještě
více rozvinul spolupráci s Alcedem, proto si většina dětí může zalézt pravidelně na horolezecké stěně v Luhu i v zimním období nebo

přes léto na Valově skále u Vsetína. Pod vedením horolezců z našeho oddílu se uskutečnil i tábor
v Držkové, kde děti zúročily nabyté zkušenosti. Zejména v letních měsících jsme si užívali společných výletů do okolní přírody

a na valašské skalky. Jako každý
rok i letos pojedeme mezi vánočními svátky na již tradiční skialpinisticko-horolezecký „memoriál“
do Vysokých Tater. Těší nás, že se
věkovou skladbu členů oddílu daří
omlazovat a získávat tak následov-

níky tohoto krásného sportu. Rádi
vás uvidíme mezi námi na akcích,
které pořádáme. Více informací
naleznete na www.ho-vsetin.cz.
Do nového roku vám jménem 155.
horolezeckého oddílu Vsetín přeji
mnoho sil.
Petr Brinček

Skialpinistické aktivity členů
155. Horolezeckého oddílu Vsetín

Řada Jablůnčanů je členy vsetínského horolezeckého oddílu, kde
se kromě různorodých mimosněhových aktivit na skalách v rámci okresu Vsetín intenzivně věnují
také skialpinismu a freeridu. Kromě nejoblíbenějších blízkých pohoří, kterými jsou slovenské Vysoké Tatry, Nízké Tatry a hlavně
na jednodenní výlety vhodná Malá
Fatra, vyjíždějí i do dalekého zahraničí. V letošním roce tak zavítali s lyžemi do různých evropských
zemí od balkánského poloostrova

(Makedonie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko), přes klasické alpské země (Švýcarsko, Rakousko,
Itálie, Slovinsko) až po norský národní park Jotunheimen. Na přelomu ledna a února 2015 vyjeli někteří členové vsetínského horolezeckého oddílu za bezedným prašanem na severojaponský ostrov
Hokkaido, kde se nejprve rozlyžovali ve freeridových terénech ve
světoznámých střediscích Niseko,
Rusutsu a Asahidake. Následně se
věnovali skialpinistickým aktivi-

tám na nejvyšších sopkách ostrova
Hokkaido – Asahidake, Yotei a ve
skialpinistickém ráji v oblasti vrcholu Shiribetsu. Japonské ostrovy
jsou světově proslulé svým „nadýchaným“ prašanem a neuvěřitelnými srážkovými úhrny sněhu v rámci zimního období. To můžeme potvrdit, neboť nebyl problém, aby za
hodinu připadlo 15 cm sněhu, a takové sněžení trvalo několik hodin.
Mezi další exotické oblasti je
možné zařadit Arménii, kde se vyvíjely skialpinistické aktivity v po-

lovině února 2015. Sněhové podmínky byly poněkud nestabilní,
takže si při výstupu na jeden z vrcholů vysoký 2850 metrů vzdáleně
utrhli středně velkou lavinu s délkou odtrhu 100-120 metrů a jeho
výškou v rozmezí od 30 do 80 cm.
Lavina projela ve vzdálenosti několik metrů od stoupající skupiny
skialpinistů.
Více informací ke skialpinistickým aktivitám je možné najít na www.tulenipasy.cz
a www.ho-vsetin.cz .

Jakub Procházka obhájil titul mistr ČR
Osmiletý Jakub Procházka z
Jablůnky startující za A. Mark Tatra team ve své páté závodní sezóně
v nejmladší kategorií M1 ve slalomu minikár dokázal v letošní sezóně
kralovat a zvítězil ve všech 16 závodech, kterých se zúčastnil. Za sebou
tak zanechal všech 25 jezdců z celé
České a Slovenské republiky a zejména silný tovární team Škoda Mladá
Boleslav.  K titulu mistr České republiky tak přidal i vítězství v Poháru ČR
a Evropském poháru pro rok 2015.
Dne 31. 10. 2015 proběhlo slav-

nostní vyhlášení v Praze v Autokubu ČR, kde Jakubovi byl předán mistrovský titul a ocenění. Příští rok ho
čeká přestup do starší kategorie M2,
kde již letos, zejména na mokré trati,
dokázal tyhle větší soupeře porážet.
A do bojů v nejmladší kategorii M1 zasáhne i jeho mladší čtyřletý bratr Filip, který si odbyl svou závodní premiéru na posledním letošním minikárovém domácím závodě v
Rožnově pod Radhoštěm.
Za A. Mark Tatra team
Tomáš Procházka

Sportovně-kulturní komise obce Jablůnka
V Jablůneckém zpravodaji vydaném v dubnu 2015 jsme Vás informovali o činnosti sportovně-kulturní komise. Tato komise, dále uváděná pod zkratkou SKK, se sešla
v průběhu roku 2015 celkem šestkrát s průměrnou účastí 18 zástupců místních organizací a zájmových spolků.
Na poradách SKK jsme se zaměřili na sestavení kalendáře akcí pořádaných v Jablůnce. Podíleli jsme
se na přípravě větších akcí obce. Při
510. výročí obce jsme zorganizovali

volejbalový turnaj Jablůnecká perda a v prostorách zasedací místnosti OÚ hojně navštívenou výstavu
výtvarných prací občanů Jablůnky.
Zapojili jsme se též do tvorby plánu
rozvoje obce. Od října jsme pak začali spolu s OÚ s přípravou druhého
ročníku vánočního jarmarku.
V rámci diskuze zazněly některé náměty hodné realizace. Tak například vyhlásit v rámci republikové akce Ukliďme Česko (uskuteční se v sobotu 16. 4. 2016) brigádu
dobrovolníků zaměřenou na úklid

a zvelebení veřejných prostranství,
sběr odpadků a likvidaci černých
skládek v katastru obce, třeba pod
názvem Den pro Jablůnku. Bavili
jsme se o potřebě vydání nové propagační tiskoviny o Jablůnce. Padl
také návrh navázat na letošní zkušenosti a uspořádat v roce 2016
opět výtvarnou výstavu, tentokrát
ke 110. výročí narození našeho
slavného rodáka Karla Hofmana.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali a vyslovili uznání všem,
kteří se podílejí na práci SKK a na
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veřejném dění v obci. Srdečně zveme všechny zájemce na další veřejnou poradu komise, která se uskuteční 11. ledna 2016 v 16:30 v zasedací místnosti OÚ. Na programu
bude sestavení kalendáře akcí na
rok 2016.
Čtenářům Jablůneckého zpravodaje hezké prožití blížících se svátků a všechno dobré v roce 2016 za
výbor SKK ve složení Věra Martinková, Petr Brinček, Zdeněk Mrlina
a Vratislav Rachůnek přeje
Mgr. Luděk Drlík

Setkání příznivců Tomáše Paprstky

Dne 15. 10. 2015 v 17 hodin se uskutečnilo setkání příznivců Tomáše Paprstky
u obecního úřadu Jablůnka. Součástí bylo setkání i focení s jablůneckým rodákem, který
reprezentuje Českou republiku v cyklokrosu.

TJ Spartak Jablůnka
Na počátku roku bývalé vedení Spartaku započalo jednání s firmou HB real
ohledně možnosti využití dotace na opravu budovy tělocvičny. I když se dotační titul nepodařilo získat, je k dispozici alespoň kompletní projekt na opravu jediné architektonicky cenné budovy v obci, kterou
si určitě mnozí pamatují jako objekt, který
umožňoval shromažďování občanů ať už
ke sportovním nebo kulturním akcím.
Jelikož v souvislosti s žádostí o dotaci
výbor TJ odsouhlasil bezplatný převod budovy na Obec, vyřeší se snad alespoň částečně dlouhodobý problém chátrání budovy a Obec přislíbila provést nejnutnější
opravy, které také již na podzim započaly
(střecha nad malým sálem) a budou nadále
po etapách pokračovat.

Tím zatím není dotčen provoz ve velkém sále, kde – stejně jako v uplynulých
letech – takřka ve stejném rozvrhu probíhá
sportování pod záštitou šesti oddílů. Jsou
to spíše oddíly rekreačního sportu („fotbálek“, nohejbal, volejbal „Draci“), jediným
výkonnostním je volejbal žen (již několik
sezón po sobě vítězky okresního přeboru)
a jako jediné naděje pro sport v obci – tenisová přípravka a cvičení pro předškoláky. Tímto bych chtěla apelovat na rodiče,
aby využili této možnosti a dovedli své ratolesti podívat se do sportovního stánku,
kde každé úterý probíhá pod vedením vyškolené cvičitelky „hodinka“ pohybových
aktivit pro nejmenší. Jiná cesta k přivedení dětí ke sportu opravdu není, než přijít
a prostě to zkusit.
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