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Vážení spoluobčané,
období vánočních svátků
je vhodný 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.
Vedení obce je připraveno
i v roce 2017 zajistit
podmínky pro získání co
největšího objemu finančních
prostředků z evropských
fondů
na
rekonstrukce

a opravy budov, sportovišť
a místních komunikací.
Všem obětavým občanům
a organizacím, které nám
v této snaze pomáhají, moc
děkuji.

Vážení
spoluobčané,
přeji Vám jménem svým
i zastupitelstva obce klidné,
šťastné a ve zdraví prožité
vánoční svátky, co nejvíce
pohody, odpočinku a dob-

rých lidských vztahů. Do
příštího roku 2017 Vám
přeji hodně štěstí, zdraví
a
úspěchů
ve
všech
oblastech života.
Čeněk Hajný, starosta

Vážení spoluobčané,
v tomto zpravodaji Vás seznamuji jen s akcemi většího finančního rozsahu, na které jsme dosáhli za přispění dotačních titulů. Jak se říká - nesmíme usnout
na vavřínech, ale snažit se staré a
dosluhující opravovat a nové budovat. Budeme se snažit využít v
co největší možné míře různých

dotačních titulů, které jsou a budou vyhlášeny, protože bez těchto
financí nejsme z rozpočtu obce takovéto stavby financovat.
S méně náročnými akcemi na
finanční prostředky, které prováděla naše pracovní skupina, budete seznámeni v jiné části našeho
zpravodaje.

Dovolte mně, abych Vás informoval o dotačních titulech na
roky 2016 – 2017.
1. Schválené dotace.
2. Podané a zatím neschválené
dotace.
3. Opravy a rekonstrukce z rozpočtu obce.
Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s bioodpady v naší
obci. Projekt bude realizován za
účasti obce Jablůnka 15 % uznatelných nákladů. V projektu se

počítá s pořízením 8 kusů kontejnerů 2 m3, které budou umístěny
v obci. Ty budou sloužit k ukládání bioodpadů ze zahrad jednotlivých domácností, předzahrádek
apod. V rámci projektu bude pořízen štěpkovač. Zařízení slouží
k drcení dřeva, dřevního odpadu
a větví.
Protože kontejnery budou otevřené, bude nutné, aby občané
plnili kontejnery jen tím, k čemu
jsou určeny.

Schválené projekty
Úprava horního hřbitova
V měsíci září byla provedena
úprava horního hřbitova. Úprava
spočívala ve vybudování hlavního chodníku a položení elektrického vedení k veřejnému osvětlení. O dotaci jsme požádali Ministerstvo zemědělství. Naše žádost
byla schválená. Dotace ve výši
157 000 Kč činila 70 % celkových
nákladů. Zbývajících 30 % jsme
doplatili z rozpočtu obce. V příštím roce bychom chtěli vybudovat
nové oplocení okolo obou hřbito-

vů. Věřím, že se náš záměr podaří
uskutečnit.

Oprava mostků
na Lýkovém potoce
Předmětem dotačního titulu
byla rekonstrukce dvou mostků
přes Lýkový potok, jejichž konstrukce po přívalových deštích
byla značně narušena. To s sebou
přinášelo omezené možnosti na
vozovce, která je na nich umístěna. V případě nutnosti povolání
integrovaného záchranného systému nebo mimořádné události

do této lokality obce by se mohlo
stát, že by se propadly.
Z tohoto důvodu jsme podali žádost na Ministerstvo pro
místní rozvoj. Naše žádost byla
schválena a v současné době jsou
již mostky opravené. Celkové náklady byly cca 1 000 000 Kč a
vlastní finanční prostředky činily
302 000 Kč.

Lesní cesta Na Lázek
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty, která
slouží při odvozu dřevní hmoty a

její stav je v současnosti 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 šířka
cesty bude okolo 3 m. Tato část
území byla zdevastována při přívalových deštích v roce 1997.
Celkové uznatelné náklady činí
cca 2 200 000 Kč.
Čeněk Hajný, starosta

Podané a zatím neschválené dotační tituly
V měsíci říjnu byla vypsána
Státním zemědělským intervenčním fondem výzva na lesní techniku a technologii. Žádost jsme
již podali a pokud budeme úspěšní, tak z dotačního titulu pořídíme traktor, rampovací zařízení a
lesnický traktorový naviják. Je
možno dokoupit sněhovou radlici a nosič kontejnerů na vývoz
bioodpadů. Jsem přesvědčen, že
touto technikou ještě více zlepšíme služby našim obyvatelům.
Rekonstrukce sokolovny –
na začátku roku 2016 jsme podali žádost na Ministerstvo škol-

ství na dotaci Podpora materiálně technické základny sportu.
Finanční prostředky byly jenom
470 000 000 Kč pro celou ČR a
naše obec na dotaci nedosáhla.
Nová výzva bude vypsána ještě v roce 2016 a naše žádost již
byla odeslána na MŠMT. Projekt,
který je upraven, počítá i s rekonstrukcí tenisových kurtů. Celkové
náklady činí cca 16 000 000 Kč.
Zda budeme tentokrát úspěšní,
bychom se měli dozvědět na jaře
roku 2017.
Veřejné osvětlení – na konci letošního roku bude vyhláše-

na nová výzva Ministerstvem
průmyslu a obchodu na rekonstrukci veřejného osvětlení. Projekt máme připravený. Nahrazeno bude staré osvětlení v obci a
nové VO chceme prodloužit až do
areálu bývalé Zbrojovky. Důležitá je dohoda s panem ředitelem
Macháčkem o prodeji pozemků,
na kterých bude VO instalováno.
Jedná se o pozemky do bývalého
areálu Zbrojovky. Náklady na VO
jsou cca 2 000 000 Kč. Nové VO
do areálu bude napojeno na stávající osvětlení v Dolní Kolonii.
Cesta do areálu Zbrojovky –

cesta je dlouhodobým provozem
značně poškozena. Projekt, který
jsme měli z minulého roku, musíme upravit a přizpůsobit novému
dotačnímu titulu, který byl vyhlášen na konci měsíce října. Pokud
dotaci získáme, tak by bylo nejlépe cestu do Zbrojovky pro opravu uzavřít. S touto variantou však
nesouhlasí firmy sídlící v areálu,
takže práce budou muset probíhat
za provozu, což ji značně zkomplikuje. Finanční částka na opravu činí cca 6 000 000 Kč. Pevně
věřím, že tentokráte na dotaci dosáhneme.
Čeněk Hajný, starosta

Opravy a rekonstrukce z rozpočtu obce
Výměna oken na 20 bytovce č. p. 615 – na výměnu oken
čekali obyvatelé 615 již několik
let. Jelikož dotace na tuto akci
nebyla vypsána, bylo nutné finanční prostředky najít v obecním rozpočtu. Nejvýhodnější
nabídku ze 6 firem dodal KSK-Systém, spol. s r. o. Výměna
výplní byla provedena rychle

a kvalitně. Věřím, že obyvatelé
budou spokojeni, protože by se
to mělo projevit i na úsporách
energie. Celkové náklady činily
cca 660 000 Kč.
Rekonstrukce střechy na
smuteční obřadní síni – v měsíci říjnu jsme započali s opravou smuteční obřadní síně. Oprava střešní krytiny je nutná, pro-

tože stávající došková střecha je
ve velmi špatném stavu. Po několika konzultacích s odborníky na
střešní krytiny jsme se přiklonili
k názoru, že bude použita stejná
krytina (došek), ale došek umělý.
Podle výrobce záruka na krytinu
je 30 let a životnost minimálně
50 let. Veškeré laťování na kopuli bylo strženo a nahrazeno no-
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vým. Na rekonstrukci se přihlásily dvě firmy. Výhodnější nabídku
podala firma Stavitelství střechy,
s. r. o. Hranice. Firma byla vybrána i proto, že opravu zahájila
ještě v tomto roce. Finanční prostředky budou uvolněny z obecního rozpočtu a budou činit cca
1 252 000 Kč.
Čeněk Hajný, starosta

Dotace Zlínského kraje a Ministerstva
vnitra 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 2016 obec Jablůnka postupně obdržela neinvestič-

ní dotaci z rozpočtu Ministerstva
vnitra na výdaje spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů.
Tu lze použít na zabezpečení výjezdu 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. Zlínský kraj poskytl obci investiční dotaci na nákup dvou kusů dýchacích přístrojů včetně náhradních kompozitních láhví. Investice celkem činila 119 950 Kč, z toho dotace byla
70 000 Kč. Tyto finanční prostředky významně pomáhají k udržení
JPO II, SDH v naší obci.

Obec Jablůnka na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené se Zlínským krajem obdržela
dvě dotace určené na hospodaření v lesích. Dotace jsou určeny
na obnovu a zajištění lesních porostů. Celková výše dotací činí
146 603 Kč.
Čeněk Hajný, starosta

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

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

ny, 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 zlep-

šení 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

Stočné za rok 2016
Stočné za rok 2016 bude všem
domácnostem vyúčtováno koncem března 2017 a je splatné k
30. 6. 2017. 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 vycházíme z podkladů od VaK, a. s.
Vsetín.
Cena stočného pro rok 2016
činí 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. Doklad bude sloužit k přesnému vyúčtování stočného (odebraných
m3 vody) za rok.
Odečet bazénu:
V souladu s ustanovením § 19
odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění může o odečet
stočného požádat odběratel, který
vodu dodanou vodovodem zčásti
spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok. V

případě, že je celkové množství
neodvedené odpadní vody nižší
než 30 m3 za rok, snížení fakturace stočného nebude v souladu s
výše uvedeným provedeno.
Žadatelé, kteří budou žádat
o snížení stočného, dostavte se
prosím na obecní úřad domluvit
před napuštěním bazénu s panem
Emilem Krátkým nebo Danielou
Hubníkovou.
Žádáme nové vlastníky nemovitosti, kteří nemají sepsanou
smlouvu na odvádění odpadních
vod, ať se dostaví na OÚ Jablůnka k sepsání smlouvy. Společnos-

ti VaK, a. s. Vsetín platí občané
pouze vodné. K sepsání smlouvy
si vemte s sebou prosím zapsaný
stav vodoměru k datu koupi nemovitosti 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.
Upomínky za neuhrazené platby budeme posílat pouze 2x pak
předáme právnímu zástupci k vymáhání.
Daniela Hubníková

Sportovně kulturní komise v roce 2016
Sportovně kulturní komise Zastupitelstva obce Jablůnka se sešla v průběhu roku pětkrát s průměrnou účastí 15 zástupců místních spolků a zájmových organizací. Podíleli jsme se na společné tvorbě a průběžné aktualizaci kalendáře jablůneckých akcí

pořádaných pro veřejnost v roce
2016. Ve spolupráci s OÚ Jablůnka jsme se prvně zapojili do celostátní akce s názvem „Ukliďme Česko – Ukliďme si Jablůnku“, které se zúčastnilo přibližně
sto obyvatel naší obce. Uspořádali jsme výtvarnou výstavu ke 110.

výročí narození akademického
malíře Karla Hofmana. Největší a organizačně asi nejnáročnější
projekt zaštítěný naší komisí byl
nedávno uskutečněný III. ročník
Jablůneckého jarmarku. Kdo jarmark navštívil, jistě nelitoval. Je
potěšitelné, že takovéto akce, na

kterých se podílí více zájmových
subjektů, mají u nás už svou tradici. Děkuji všem těm, kteří se na
našich aktivitách podílejí. Těšíme
se na Vaši účast na obecních akcích v blížícím se roce 2017. Ať je
pro nás všechny rokem šťastným
a úspěšným!

Za SKK Luděk Drlík, předseda komise

Silvestr
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás pozval již k tradičnímu uvítání Nového roku 2017 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou
bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný, starosta
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Drobné práce prováděné v roce 2016
V roce 2016, stejně jako v předcházejících létech, byly v obci
prováděny drobné udržovací práce našimi zaměstnanci, a to jak
zaměstnanci stálými, tak i zaměstnanci, kteří pro obec pracují
jenom určitou dobu.
Hlavní náplní jejich práce je v zimním období udržovat
schůdnost chodníků a sjízdnost určených komunikací, na kterých údržbu neprovádí smluvně vázaná firma. V jarních a letních měsících se pak starají o údržbu zeleně na obecních pozemcích. Jedná se hlavně o sečení a odvoz trávy, ořez stromů a
keřů. V loňském roce pak přibyl i svoz bioodpadu od občanů,
kteří nemají možnost odvážet bioodpad na místo určené obcí
Jablůnka. Tato služba byla však některými občany špatně pochopena a ti, i přestože možnost vlastního odvozu mají, nechávali bioodpad před svými pozemky a spoléhali, že zaměstnanci
obce odpad odvezou.
Mimo výše uvedené každoroční práce naši zaměstnanci prováděli nebo se podíleli i na různých stavebních pracích, které
obec Jablůnka letos měla naplánované.
Na horním hřbitově byl v rámci dotace opraven páteřní chodník, před jehož opravou naši zaměstnanci provedli výkopové
práce pro osvětlení a následnou úpravu terénu.
U smuteční obřadní síně bylo opraveno chátrající hlavní
schodiště, pro pohodlnější chůzi byl upraven sklon schodiště
a bylo osazeno nové zábradlí z obou stran. Z východní strany
objektu byl vybudován nový chodník ze zámkové dlažby, který bude sloužit pro bezbariérový přístup do objektu. V zimních
měsících bude tento využíván jako hlavní vstup, aby se předešlo
nebezpečí pádu ze schodů. U smuteční obřadní síně chybí dokončení terénních úprav, tyto se provedou na jaře příštího roku.
Důležitá byla v letošním roce i výměna krytiny na objektu
pošty, do které při každém větším dešti zatékalo a hrozilo poškození tepelné izolace stropu, která byla položena v rámci zateplení obvodového pláště budovy a výměny oken. Při demontáži střešní krytiny bylo zjištěno, že konstrukce krovu je ve velmi špatném stavu a je nutné ji kompletně demontovat a nahradit
novou konstrukcí.
V letošním roce bylo v plánu pokračovat na opravách chodníků. Pro větší bezpečnost žáků ZŠ byl dokončen chodník pod
školou včetně doplnění dopravního vodorovného i svislého značení. Dále byl opraven přístupový chodník do budovy hasičské
zbrojnice a část chodníku u řadovek, kde hrozilo nebezpečí úrazu z důvodu špatného stavu původní dlažby.
V roce životního jubilea jablůneckého rodáka, akademického malíře Karla Hofmana chtěla obec zrekonstruovat jeho původní fresky v budově mateřské školy a z toho důvodu požádala
krajský úřad o finanční příspěvek, který však nedostala. Jelikož
se jednalo o významné výročí našeho rodáka, byly fresky zrekonstruovány z vlastních finančních prostředků obce.
Jako poslední větší akce bylo provedeno kompletní oplocení
areálu základní školy. Důvodem provedení této úpravy je zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu školy.

PŘED
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Matrika - evidence obyvatel
Stav k 21. 11. 2016
V Jablůnce je k 21. 11. 2016 hlášeno k trvalému pobytu 2050 obyvatel, z toho 1018 mužů
a 1032 žen. V letošním roce se do Jablůnky

přihlásilo k trvalému pobytu 27 osob, odhlásilo se 53 osob.
Na úřední adrese, tj. na adrese Obecního
úřadu Jablůnka je hlášeno 80 osob.

V roce 2016 se narodily děti:
Lišková Laura
Gajdošová Agáta
Vašenda Martin
Sivalová Eliška
Pavlásková Lilith
Běťáková Radka
Novotná Eliška
Palát Jakub
Bilík Richard
Pisklák David
Nepraš Marek

V Jablůnce bylo uzavřeno 5 sňatků, z toho
3 církevní. Narodilo se 22 dětí.
Zemřelo 14 našich spoluobčanů.

Zemřeli naši spoluobčané:

Havran Antonín
Kubjátová Vanesa
Kristek Dominik
Miklová Klára
Válková Eliška
Sováková Klára
Vršanská Marie
Čižmář Jakub
Sedlář Samuel
Bartoň Petr
Martišek Matyáš

Matuštík Jan
Čablová Jiřina
Kotrla Karel
Kachtíková Marie
Machala Josef
Bartoň Jiří
Hrušková Anděla

89 let
89 let
86 let
84 let
67 let
62 let
78 let

Dostálová Anna
Zícho Marcel
Kalinec Adolf
Nevolová Zdenka
Mrlina Josef
Věra Syptáková
Kovář Jan

84 let
84 let
75 let
67 let
65 let
53 let
65 let

Zpracovala: Silvie Procházková, matrikářka

Informace k místním poplatkům
za vývoz odpadu a za psy v roce 2017
V roce 2017 se budou platit místní poplatky za vývoz domácího odpadu a za psy na pokladně OÚ Jablůnka od 1. 2. 2017 do 30. 5.
2017, zde obdržíte také štítek na popelnici a
sáčky na tříděný odpad.
Pokud uhradíte poplatek na účet obce, musíte si dojít na OÚ vyzvednout štítek na popelnici. Od 1. 6. 2017 se nebudou vyvážet popelnice,
které nebudou mít nalepený štítek na rok 2017!

Poplatek za vývoz odpadu:
 Osoba trvale hlášena v obci
400 Kč
 Osoba trvale hlášena na pasekách 250 Kč
 Osoba hlášena na OÚ Jablůnka,
prokazatelně bydlící v obci
400 Kč

 Vlastník rodinného domu nebo bytu na
území obce, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba
400 Kč

Majitel starobní nebo invalidní důchodce 150 Kč
Majitel psa na pasekách
50 Kč
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců

Osvobozeni jsou:

Osvobozeni jsou:

1. Děti narozené v roce 2017
2. Osoba nezvěstná s trvalým pobytem na OÚ
3. Osoba, která se delší dobu jak 6 měsíců
zdržuje v zahraničí
4. Osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení
déle jak 3 měsíce (částečné osvobození)

Majitelé psů, kteří mají průkaz ZTP, ZTP/P
Obecní úřad zasílá 2 upomínky, třetí upomínka je do vlastních rukou. Poté bude dlužníkovi vystaven platební výměr se základním
poplatkem + sankčním poplatkem. Při nezaplacení platebního výměru ve stanoveném termínu se dluh vymáhá soudní cestou. Upozorňujeme, že na obecním úřadě se můžete vždy
domluvit a vyšší částky za odpad, hlavně u rodin s více dětmi uhradit i více splátkami.

Poplatek psi:
Majitel psa

300 Kč
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Upozornění občanům
V zimním období řeší obec
opakovaně problémy s odstavenými automobily na chodnících a komunikacích, které brání
v odklízení sněhu a hrozí nebezpečí jejich poškození. Z tohoto důvodu bychom chtěli vyzvat

všechny občany, aby automobily v tomto ročním období parkovali mimo místní komunikace,
a nebránili tak provádění zimní
údržby.
Dále bychom chtěli občany upozornit na zneužívání služ-

by svozu bioodpadu. Každá obec
má ze zákona povinnost umožnit svým občanům od 1. 4. do
31. 10 každého roku uložit biologicky rozložitelný odpad na určeném místě. Obec nemá povinnost
tento odpad svážet od jednotli-

vých domů. Tato služba je určena pouze občanům, kteří nemají možnost odvozu. Pro všechny
ostatní je skládka bioodpadu otevřena vždy v pondělí a čtvrtek od
14:00 do 17:00 hod. v místě bývalé vodárny.

Jak jsem se /ne/setkala s ak. malířem panem
Karlem Hofmanem
Rodný domek akademického malíře Karla Hofmana je od
mého rodného domku přes cestu
vzdálen jen několik desítek metrů.
S panem malířem Karlem Hofmanem jsem se jako dítě nesetkala snad i proto, že v této době již
nebydlel ve svém rodném domku
ani ve vilce, kterou si postavil vedle v zahradě. Tatínka pana malíře
si pamatuji jako staříčka posedávajícího na zápraží s fajkou umístěnou v díře po chybějícím dolním zubu. Matně si vzpomínám
i na malou kovárnu, kterou měl
staříček ve dvoře. Můj tatínek mi
nedávno vyprávěl humornou příhodu týkající se opravy obecní
studny v Cigánově. Staříček Hofman jako vyučený zámečník pomáhal při opravě. Sestupoval po
připraveném žebříku do studny a
asi v polovině cesty se zastavil
a se slovy „BASAMARENTETE, COSI SEM ZAPOMNĚL“ ze

studny vylezl a odešel. Po chvilce se vrátil se svou fajkou v puse,
spokojeně zabafal a po žebříku sestupoval zpět do studny. Úspěšně
pak dokončil opravu studny, která
byla v té době pro lidi z této části
obce nepostradatelná.
A co malířova vilka v zahradě?
Ta již patřila rodině Novotných,
pamatuji si ateliér v prvním poschodí, který v mém dětství sloužil novým majitelům jako sklad
sena. Mistr malíř bydlel na Soláni, toulal se po světě, já jsem dospěla, dokončila studia. V roce
1980 jsem nastoupila jako učitelka mateřské školy do nově otevřené budovy MŠ Na Láni. Na schodištích byly jen bílé zdi. V době,
kdy pan Hofman ve školce tvořil
obě snové malby „Bačův sen“ a
„Sen noci svatojánské“ jsem byla
na mateřské dovolené. Po návratu do práce již byly malby hotové
a já jsem se s panem Hofmanem

ani tentokrát nesetkala. Malby na
schodištích se mi vůbec nelíbily,
připadaly mi smutné, hrubé, nenašla jsem si k nim vztah. Život
šel dál, já jsem se po třiceti letech
vrátila zpět do jablůnecké školky.
A co mistr Hofman? Nebyl už
v této době mezi námi, ale vzpomínka na něho v podobě maleb ve
školce zůstala. Denně jsem chodila po schodišti okolo „Bačova snu“ a uvědomila jsem si, že je to
nádherná malba s živým valašským dějem,
s tím, jak to u nás na
Valašsku chodilo a jak
se žilo. Střed malby
mě vtahoval do děje a
já jsem ráda stávala na
schodišti a nechávala
se unášet dějem. Stále
více jsem si uvědomovala, že památku na jablůneckého rodáka musíme opravit. Důležitým
milníkem byla podpora
zastupitelů Obce Jablůnka a příslib finanční dotace. Ve
spolupráci s odborným restaurátorem akademickým malířem Jiřím
Látalem a panem starostou Čeňkem Hajným jsme připravili projekt opravy a v průběhu letních
prázdnin se nám podařilo uvést
snové malby do dnešní podoby.
Jak se provádí odborná oprava
restaurátorem? Není to nic jednoduchého. Restaurátorka Monika
Lacinová Bělohlávková nejprve
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vzorky maleb odeslala k odborné expertíze a teprve potom začala s vlastní prací. Všechny zaprášené části očistila, oloupanou
barvu změkčila a znovu nalepila
na podklad, chybějící části citlivě domalovala a po měsíci mravenčí práce se na stěnách objevily dvě překrásné nástěnné malby „Bačův sen“ a „Sen noci svatojánské“. Slavnostního odhalení
restaurovaných maleb 24. 9. 2016
se zúčastnili obě dcery Karla Hofmana, znalec mistrova díla pan
Dalibor Malina, ak. malíř Jiří Látal, poslanec Parlamentu ČR Petr
Kořenek, starostové Čeněk Hajný
a Jaroslav Machala a další hosté,
kterých se sešlo více než 70.
Upřímně chci touto cestou poděkovat všem, kteří nám při této
náročné akci pomáhali. Zejména panu Jiřímu Látalovi a Monice Lacinové Bělohlávkové, panu
starostovi Čeňku Hajnému a pracovníkům OÚ Jablůnka, všem řemeslníkům, kteří dotvořili okolní
prostor. Můj velký dík patří všem
zaměstnancům MŠ Jablůnka, kteří ochotně a profesionálně připravili pohoštění a organizaci slavnosti.
A co autor ak. malíř Karel Hofman? Ústy jeho dcer se mi dostalo poděkování a to je pro mě ten
nejkrásnější dar, zprostředkovaný
dar od souseda se kterým jsem se
nepotkala, ale stále mě provází životem.
Marie Navrátilová

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2016
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) při Obecním úřadě v Jablůnce má 17 členů, kteří se pravidelně scházejí na obecním úřadě.
Na našich schůzkách především
rozdělujeme návštěvy u jubilantů a projednáváme další záležitosti týkající se různých akcí. Letos
jsme navštívili 61 seniorů při příležitosti jubileí 70, 75, 80, 85, 90 let
a zaslali 92 přání k výročí jubilea.
Upozorňujeme seniory, že návštěvy se týkají občanů, kteří dosáhli věku 70, 75, 80, 85 a 90 let.
SPOZ uspořádal na OÚ v zasedací místnosti setkání důchodců určitých ročníků. Součástí setkání je kulturní pásmo dětí z mateřské školy. Letošní vystoupení
bylo ve valašském duchu. Zazněly zde od dětí krásné valašské
písničky, jako je Zavrť sa mně, cérečko, jak to pružné kolečko, zavrť
sa mě eště raz, jaký fěrtoch máš…
Děvčata nám zazpívala: Široký,
široký, šila sem ho tři roky, široký je velice, šila sem ho k muzice.
Na závěr jsme si společně zazpívali a zatancovali na písničku Beskyde, Beskyde, kdo po tobě ide…
Děti si za odměnu pochutnaly na
výborných frgálech. Dále nás programem doprovázela ZUŠ Vsetín
a následovalo menší pohoštění s
volnou zábavou, kde mohou občané nahlédnout do kronik starých
fotografií. Každý důchodce obdrží
vždy osobní pozvánku.

Konkrétně se letos jednalo o
ročníky 1946, 1941. Setkání sedmdesátníků a pětasedmdesátníků se uskutečnilo 17. června 2016
a zúčastnilo se 21 seniorů. Druhé
setkání s osmdesátníky, pětaosmdesátníky a devadesátníky, které
bylo plánováno na 25. října 2016
se neuskutečnilo z důvodu malého
zájmu. Proto jsme tuto akci odložili na jaro 2017.
Při příležitosti 50. výročí sňatku
– Zlaté svatby jsme letos navštívili v září manžely Jaroslava a Jiřinu
Němcovy. V červenci oslavili dia-

mantovou svatbu, tj. 60 let společného života manželé Emilie a Štefan Brinčekovi. O těchto jubileích
jsou vyhotoveny zápisy v Pamětní
knize obce.
Budoucí prvňáčci se rozloučili s Mateřskou školou v Jablůnce letos už popáté za přítomnosti svých rodičů, vedení MŠ, ZŠ a
obce v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro děti jsme nachystali
malé pohoštění. Spolu s ředitelkou MŠ paní Marií Navrátilovou
jsme předali pamětní listy, knížky
a jiné pěkné dárky. Děti nám pak
všem pod vedením paní učitelky
Marcely Škrobánkové předvedly,
co se k této příležitosti a vůbec za
celý rok naučily.
I další činnost SPOZu se týká
dětí. Starosta obce pan Čeněk
Hajný navštívil 1. září 2016 Základní školu v Jablůnce, kde přivítal prvňáčky. Děti zde od obce
obdrží pamětní list a drobné dárky. Dne 28. června 2016 se starosta obce rozloučil s deváťáky.
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A už jsme u těch nejmenších –
Vítání občánků jsme letos uspořádali dvakrát, a to 25. dubna 2016,
kdy jsme přivítali 9 občánků. Dne
7. listopadu 2016 to bylo 12 občánků. Těší nás, že se při vítání
dětí starostou obce účastní téměř
všichni pozvaní rodiče. Děkujeme
všem, kteří se organizačně podílejí na této akci – dětem z MŠ, paní
ředitelce MŠ Marii Navrátilové
společně s paní učitelkou Marcelou Škrobánkovou, fotografovi panu Jiřímu Galdovi z Jablůnky a paní Marině Hajné za přednes básně, která k vítání občánků
patří.
Obecní úřad Jablůnka děkuje
Sboru pro občanské záležitosti za
dosavadní výbornou spolupráci a
pomoc. Všem občanům Jablůnky
přeji jménem svým i jménem členů našeho SPOZu krásné a pokojné Vánoce, mnoho příjemně strávených chvil, pevné zdraví, hodně
štěstí a lásky v novém roce.
Silvie Procházková, matrikářka

Informace o kulturní a vzdělávací činnosti
jablůnecké knihovny
Jak jsem již předeslala v minulých vydáních Jablůneckého zpravodaje, knihovna není pouhým
místem pro půjčování knížek, ale
i jedinou kulturní institucí v obci.
Této skutečnosti jsem přizpůsobila v rámci svých možností i její
činnost.
I v letošním roce jsme pokračovali v zavedeném a dětmi hojně navštěvovaném a oblíbeném
projektu „Jablůnka čte dětem“,
kdy dobrovolníci nejen z Jablůnky přicházejí do knihovny předčítat dětem. Čtení bývá doplněno
tvořivou dílnou - děti si odnášejí
domů drobný, vlastnoruční výrobek. Tato akce bývá první úterý v
měsíci od 16 hodin.
V únoru nás navštívila Bc. Tereza Kučná, dentální hygienistka. Jak už z její profese vyplývá,
popovídala nám o správné péči o
zuby a ústní hygieně.
V březnu, dubnu a květnu jsme
pod vedením paní Jany Martinkové pletli košíky a jiné dekorativní
výrobky z papíru.
Ve spolupráci s hasiči se i letos
uskutečnila Noc s Andersenem.
Z Prahy za dětmi přijela vsetínská rodačka Michaela Vetešková.
V současné době žije v Praze, pracuje v Českém rozhlase, napsala 2
knížky pro děti a dětem ze školní
družiny povyprávěla o své práci.
Poměrně velké oblibě se těší
cestovatelské přednášky s promítáním fotografií a videí z cest - letos se uskutečnily tři. Dvě připravili manželé Alena a Jiří Márovi
z Přerova. Ta první na jaře byla

o návštěvě Austrálie a druhá na
podzim o západě USA a Havajských ostrovech.
Jižní Súdán, mladou africkou a
těžce zkoušenou zemi, navštívil
MUDr. Vít Šmajstrla z Ostravy.
Přivezl spoustu fotografií a seznámil nás s životem tamních obyvatel, s jejich způsobem života, kulturou i politickými poměry.
Bylinkář Karel Štenbaur nám
odpovídal na otázky, které nás zajímaly ohledně zdraví, bylinek jejich pěstování a využití.

Dvě přednášky byly přínosné z hlediska požární ochrany a
bezpečnosti občanů. První byla
s požární preventistkou Ing. Hubovou a druhá s tiskovým mluvčím Policie ČR npor. Malcharczikem.
Podařilo se zajistit vstupenky
do Divadla Jiřího Myrona - díky
paní Daně Polákové z ostravského divadla s 50procentní slevou
a díky obecnímu úřadu, který zaplatil dopravu autobusy - jsme
navštívili 3 muzikály Quo vadis,
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Jesus Christ Superstar a Fantom
Londýna.
Podobné akce plánuji i na příští
rok - hned v lednu slíbenou přednášku Michala Štěpánka o Iránu
(17. 1. v 17.30 hodin) a Tajuplná
Afrika - manželé Márovi - 31. 1.
v 18 hodin.
Věřím, že všichni, malí i velcí, najdou i v příštím roce v naší
knihovně knížku podle svého přání i program podle svého zájmu.
Těším se na Vaši návštěvu.
Jana Brinčeková

Činnost výjezdové jednotky hasičů obce
Jablůnka v roce 2016
Tak jako každý rok i letos zasahovala
jednotka u desítek mimořádných událostí.
K datu 24. listopadu 2016 jsme zasahovali zatím u 30 mimořádných událostí v několika obcích. Převážně se jednalo o technické pomoci, požáry budov a lesů.
Například v měsíci říjnu zasahovala

naše jednotka také u dvou požárů v obci.
Díky včasnému nahlášení občanů na tísňovou linku a rychlému zásahu naší jednotky byly požáry fotbalové tribuny na
hřišti FK Jablůnka a požár smuteční síně
rychle zlikvidovány, a tak uchráněny od
větších škod.

Požár střechy smuteční síně

Fotbalová tribuna po požáru

Dále v obci jsme vypomáhali
také na žádost starosty obce hlavně u čištění kanalizace, cest a koryt, při odstraňování nebezpečného hmyzu a přípravy ledové plochy za obecním úřadem.
V tomto roce jsme se také zúčastnili okrskového cvičení, oslav
hasičů v Pržně a povinné pravi-

delné stáže na stanici HZS Vsetín
a dalších odborných školení a cvičení. Do hasičárny k nám opět,
jak již se stalo milou tradicí, zavítaly děti, kterým jsme předvedli
naši techniku.
Během roku jsme také žádali
pomocí evropským fondů IROP o
nové dopravní auto pro naši jed-

notku. Bohužel v měsíci listopadu
nám byla žádost odmítnuta s odůvodněním, že již ve fondu nejsou
potřebné peníze pro splnění naší
žádosti. Nicméně i přes zamítavé stanovisko EU budeme dále
podávat různé žádosti na obnovu
naší techniky, a to nejenom pomocí „eurofondů“. Týká se to hlav-

ně prvovýjezdové cisterny Liaz a
dopravního automobilu Mitsubishi Pajero, které již nejsou zrovna
v dobrém technickém stavu.
Na závěr nesmíme ani opomenout zmínit finanční pomoc místního obecního úřadu, bez něhož
by naše jednotka nemohla vůbec
fungovat.
JSDH Jablůnka

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2016, a tak
bychom chtěli shrnout a zhodnotit uplynulý rok. Podíleli jsme se
na spolupráci s různými spolky
v naší obci, především s obecním
úřadem.
V letošním roce zakoupil náš
SDH za finanční podpory obecního úřadu elektronickou časomíru pro požární sport. Časomíra
umožňuje měření soutěží v požárním útoku, štafet ve dvou dráhách
nebo soutěžích typu TFA. Sbor
dobrovolných hasičů Jablůnka
tímto děkuje Obecnímu úřadu Jablůnka a zastupitelům za
poskytnutí dotace na zakoupení
elektronické časomíry.
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme se letos znovu zapojili
do projektu „Noc s Andersenem“.
Členové výjezdové jednotky pomohli připravit knihovnu na příchod dětí. Dva naši hasiči spolu
s pořadateli zůstali s dětmi i přes
noc. Děti mohly hrát různé hry a
soutěže, číst si knihy dle své libosti. Nakonec jim byla promítnuta pohádka na dobrou noc.
Podíleli jsme se také na slav-

nostním otevření pumptracku a
dopravního hřiště. Členové výjezdové jednotky přistavili obě naše
cisterny, které si mohli zájemci
prohlédnout.
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme se letos tradičně podíleli na soutěži „O nejlepší jabkovicu
a jabkovú buchtu“.
V květnu se náš sbor zúčastnil
povinné obvodové soutěže v požárním sportu, která se konala
v Růžďce. Za náš sbor zde soutěžilo družstvo mužů nad 35 let.
Z osmi družstev skončili na krásném druhém místě.
I my jsme pořádali tradiční
soutěž „O putovní pohár starosty
obce“. Zúčastnilo se 13 družstev.
V kategorii mužů nad 35 let se
nejlépe umístilo družstvo domácích z Jablůnky. V kategorii žen
se na prvním místě umístily ženy
z Tylovic. V kategorii mužů se na
prvním místě umístilo družstvo
z Tylovic. To také dostalo ocenění za nejlepší pravý a levý proud
a zároveň obdrželo Putovní pohár
starosty obce Jablůnka.
Naše družstvo mužů nad 35
let se zúčastnilo noční soutěže na

Bystřičce. Zde se nám i přes nepřízeň počasí a hodně vysokou
konkurenci podařilo získat první
místo.
Ještě jednou chceme poděkovat obecním zastupitelům,
sponzorům i všem občanským
sdružením za podporu a dobrou spolupráci v roce 2016.

V příštím roce se budeme těšit
na další spolupráci.
Do nového roku 2017 přejeme všem občanům mnoho zdraví, pohody a štěstí.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Jablůnka
Michaela Pagáčová,
jednatelka SDH
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Základní škola Jablůnka informuje
Vážení čtenáři Jablůneckého zpravodaje, rádi bychom Vás
touto cestou informovali o nejvýznačnějších událostech prvního čtvrtletí nového školního roku
v naší škole.
Školní rok 2016/2017 jsme
zahájili se 188 žáky, z toho je
15 prvňáčků. Došlo ke změnám
v pedagogickém sboru, do zaslouženého důchodu odešla Mgr. Věra
Hašová a Mgr. Věra Vrajová. Dětem jsme se snažili zpříjemnit za-

čátek školního roku sportovně laděnou olympiádou, vzpomínkou
na Rio… Žáci ze tříd 1. stupně
úspěšně absolvovali dvouměsíční
předplavecký a plavecký výcvik
ve vsetínském bazénu. Žáci vyšších ročníků pak se svými učiteli
podnikli několik exkurzí do muzeí, firem, podniků a středních
škol na Vsetínsku. Aby čtenáři
nenabyli dojmu, že škola je dnes
jenom zábavou, uvádím, že tyto
uvedené akce jsou pouze doplně-

ním běžné a řádné výuky. Deset
zájmových kroužků zahájilo činnost a dochází do nich přibližně
70 % žáků školy. Sdružení rodičů
a přátel dětí ZŠ Jablůnka se k 1. 1.
2017 transformuje na Spolek rodičů při ZŠ Jablůnka.
Díky podpoře našeho zřizovatele obce Jablůnka je v současné
době dokončován plot kolem areálu školy a jsou připraveny plány
na pořízení nové plynové kotelny.
V samotném závěru kalendářní-

ho roku mně dovolte poděkovat
všem těm, kteří s námi jakýmkoliv způsobem spolupracují a podílejí se na tom, aby jablůnecká
škola poskytovala kvalitní základy vzdělání.
Za zaměstnance Základní školy
Jablůnka Vám chci popřát klid a
pohodu v období vánočních svátků a v novém roce 2017 ať Vás
neopouští dobrá nálada a pevné
zdraví!
Mgr. Luděk Drlík,
ředitel ZŠ Jablůnka

Historická Praha - exkurze 5. ročníku
Žáci 5. třídy ZŠ Jablůnka v měsíci říjnu začali
pracovat na vzdělávacím programu „Praha – po
stopách Karla IV.“, jehož hlavní náplní je návštěva hlavního města. Tento projekt je rozdělen na
tři části. V první části se žáci seznámili s náplní exkurze do Prahy, s hlavním městem a jeho
historickými památkami. V druhé části projektu
jsme podnikli v úterý 1. 11. 2016 exkurzi do Prahy. Jeli jsme nejdříve ve 4:45 hod. ráno autobusem do Hranic a odtud rychlíkem do Prahy. Počasí bylo velmi příznivé, svítilo sluníčko, a mohli jsme tak udělat krásné fotky. Prahou nás provázel náš oblíbený průvodce PhDr. Pavel Kočí.
Viděli jsme ty nejznámější památky, navštívili
Hrad, jeli metrem a užili si ruchu velkoměsta.
Jeli s námi i 3 rodiče a několik vybraných žáků
6. třídy. Bylo nás dohromady 30. Zpáteční cesta
proběhla hladce, jeli jsme do Hranic a tady přesedali na osobní vlak do Valašského Meziříčí a
pak do Jablůnky. Domů jsme dojeli v 20:40 hod.
V rámci poslední části projektu jsme si zahráli
na cestovní kancelář, kdy jsme vystupovali jako
průvodci Prahou. Psali vlastní vyprávění o cestě
vlakem a o Praze. Některé z prací byly zveřejněny na webu školy – www.zsjablunka.cz.
Mgr. Dana Hurtíková, třídní učitelka 5. třídy

Jak Jablůnka porazila Prahu
Desetičlenné družstvo našich současných i bývalých žáků pod vedením pana učitele Petra Zvardoně se v Praze dne 12. 11. 2016 zúčastnilo tradičního turnaje v české dámě s názvem „Strašnický kos“.
V kategorii mladších žáků zvítězil žák 3. třídy
naší školy Matouš Trefil a získal pohár pro vítěze!
Jakub Zálešák obdržel medaili za 3. místo v této
kategorii. Neztratili se ale ani další naši reprezentanti.
V kategorii „teen open“ vybojovali čerství absolventi ZŠ Jablůnka lichotivé 2. (Petr Mrnuštík),
3. (Josef Řiháček) a 4. (Lukáš Hajdík) místo. Poté
následovalo na návrh domácích utkání Praha – Jablůnka, které skončilo v náš prospěch 8:16 (první
kolo 5:7, druhé 3:9). Prahu reprezentovali zástupci
Strašnic, Kunratic a Petrovic. Jak uvádí web České
federace dámy, potvrdilo se, že se z Jablůnky stává
líheň nových českých talentů. Gratulujeme!
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Myslivecké sdružení Lázek
Myslivecké sdružení Lázek děkuje obecnímu úřadu a sponzorům za podporu „Mysliveckého výletu“ a dále děkuje všem účastníkům, že přišli podpořit tuto akci.

Myslivecké sdružení přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2017 přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Základní umělecká škola
Vážení rodiče našich žáků, přátelé a příznivci naší školy,
ani si to v každodenních starostech nepřipouštíme, ale skoro již třetinu školního roku mají
žáci za sebou. Nadešel podzimní čas a s ním pozvolna přichází
zima, mráz a sníh. Věřím, že zimní dny radostně prožijeme, a že
si naši žáci o vánočních prázdninách snad užijí i dostatek sněhu.
Dřív, než začnou vánoční prázdniny, mají naši žáci plno práce.
V těchto dnech připravují krásná
adventní vystoupení a také tradič-

ní vánoční koncerty, na které Vás
všechny srdečně zvu.
Jsem rád za Vaši podporu, kterou do svých dětí vkládáte a společně s nimi vytváříte hodnoty,
které si běžně člověk ani neuvědomí. Základní umělecká škola chce
především vychovat řadu dobrých
muzikantů, tanečníků, výtvarníků
a herců, kteří získávají svým poměrem k umění lepší životní orientaci a budou moci využít svého
talentu, naučí se pracovat v kolektivu a získají významnou hodnotnou duševní devizi. To však bez

každodenní a cílevědomé práce
nejde. V tomto školním roce čeká
naše žáky opět mnoho soutěží vyhlašovaných MŠMT, přehlídek,
výstav a samotných vystoupení na
kmenové škole i na našich pobočkách. Děkuji Vám, rodičům našich
žáků, za Vaši přízeň, za podporu
dětí při vystoupeních a koncertech, a také za nezbytnou motivaci k umění a rozvoji talentu svých
dětí. Věřím, že tomu tak bude i
v nadcházejícím roce, a že se budeme společně setkávat na našich
připravovaných akcích.

Chci Vám popřát klidné, radostné a veselé Vánoce, dětem hodně
dárků pod stromečkem a pokud
možno krásnou bílou zimu. Všem
přeji do nového roku 2017 především pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a mnoho úspěchů ve
studiu, v zaměstnání i v osobním
životě.
Těším se na setkání s Vámi na
našich akcích, koncertech, představeních, vystoupeních a výstavách v roce 2017.
Roman Konůpka,
ředitel ZUŠ Vsetín

Taneční kroužek
Na Základní škole Jablůnka probíhá spousta zájmových
kroužků. Jedním z nich je taneční
přípravka, kterou v letošním školním roce navštěvují děvčata 1. a 2.
třídy a taneční kroužek pro starší
žákyně ve věku 8-12 let, celkem
do kroužku chodí 16 dívek. V tanečním kroužku se dívky učí tech-

nikám tance, koordinaci pohybů,
vnímání rytmu hudby v různých
tanečních sestavách. Učí se nejen
moderní tance, jako je beedance,
hip hop, rap, street dance, zumba,
a to vše ze základů aerobiku, ale
také klasické taneční kroky polky, mazurky a valčíku. V letošním
roce děvčata reprezentovala školu

na dětském karnevalu, při pálení
čarodějnic, ve školní družině, pro
maminky na Den matek, na 13.
ročníku soutěže O nejlepší jablůnecků jabkovicu, na mysliveckém
výletu a v neposlední řadě na stezce odvahy. Kostýmy na vystoupení vznikají na náměty dětí za finanční podpory Základní školy
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Jablůnka, které touto cestou chceme poděkovat jménem nás vedoucích kroužku, tak i děvčat. Přejeme Vám všem krásné svátky vánoční plné lásky, pohody a hodně
zdraví v novém roce 2017.
Vedoucí tanečního kroužku
Lucie Zapalačová
a Silvie Procházková

Český svaz žen, z. o. Jablůnka
V ČSŽ, z. o. Jablůnka se snažíme podílet na zkvalitňování života žen organizováním kulturních a zájmových činností, rozvíjet aktivity a tvořivost našich členek. V současné době je v našem
spolku zaregistrováno 44 členek.
Spolupracujeme se složkami obce
při organizování a účasti každoroční soutěže o nejlepší jablkovou
buchtu a zákusek, zapojily jsme
se do výzvy Ukliďme si Česko
- ukliďme si Jablůnku, pomáháme při zabezpečení akce pro děti
Stezka odvahy, vypomáháme při
výsadbě květin v truhlících podél
hlavní cesty v obci, bavíme se při
sportovně-kulturních setkáních,
besedách a vzdělávacích aktivitách. Pořádáme pro členky výlety
a exkurze. Zapojujeme se do aktivit knihovny, jezdíme do divadla.
Podporujeme humanitární aktivity prodejem sluníček na podporu výzkumu rakoviny. Na akcích

máme cca
70% účast.
Respektujeme názory a
rady členek
a snažíme
se zaměřovat činnost k jejich
spokojenosti.
O činnosti
naší organizace informujeme
pravidelně
na nástěnŽeny se baví 2016 - country tanec.
ce před prodejnou Jednota v obci.
ný vystoupením žáků ZŠ JablůnNejvětší akcí roku 2016 se pro ka a recitací básně paní Zdeňkou
nás stalo pořádání Okresní konfe- Syslovou. Následovaly zdravice
rence žen a zábavného odpoledne hostů, jednání přišel pozdravit i
Ženy se baví. Pro hosty byl při- starosta obce pan Čeněk Hajný, p.
praven bohatý program, zaháje- Zdeněk Mrlina a Mgr. Luděk Dr-

lík za sportovně-kulturní komisi obce Jablůnka. Předsedkyně
Okresní rady žen Jaroslava Hrabinová a KRŽ Ing. A. Reiskupová
krátce seznámily s činností organizací. Připravily jsme prezentaci činnosti z.o. Jablůnka a k nahlédnutí byla připravena kronika.
S velkým zájmem se setkala výstava textilních hraček. Členky
ČSŽ, z. o. Jablůnka zapojily hosty
do soutěžních kvízů. Následovala
zdravotnická přednáška na téma
péče o cévní systém za použití
zdravotních punčoch přednesená
lektorkou paní Michaelou Daňovou. V diskusi lektorka zodpověděla na četné dotazy.

Naše jednání pozdravili představitelé obce.

Závěrem zábavného odpoledne
překvapily naše členky přítomné
hosty předvedením country tanečku, který sklidil veliký potlesk.
Nechyběla ani bohatá tombola.
Všechny přítomné ženy se velmi
dobře pobavily a také získaly řadu
nových informací a vědomostí.
Členky ČSŽ, z. o. Jablůnka se velmi dobře zhostily uspořádání tak
velké akce, se ctí reprezentovaly
obec a podílely se na zkvalitňování života žen. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu v Jablůnce za
schválení mimořádného finančního příspěvku na tuto akci.
Zapsala: Eva Adámková,
předsedkyně z. o. ČSŽ
Jablůnka
Přejeme krásné prožití vánočních
svátků a hodně úspěchů v novém
roce 2017.
ČSŽ, z. o. Jablůnka

Panu učiteli s láskou
Bylo krátce po zvonění a ze
sborovny se vylidněnou chodbou
zvolna plížila vzpřímená postava,
směřující ke schodišti do prvního patra. Hnědé, prošlapané polobotky rozvážně dosedaly na vydlážděnou podlahu. Kalhoty s pomačkanými puky obepínaly štíhlé
tělo. Světlá košile, u krku ledabyle rozhalená, doplněná tvídovým
sakem hnědé barvy, které pamatovalo leckterá školní léta. Z košile
vyčnívala, na poměrně dlouhém
krku, hlava s oválným obličejem,
výraznýma očima a ještě výraznějšími nadočnicovými oblouky, mezi nimiž se zvedal mohutný valašský nos. Pod nosem velká
ústa, orámovaná silnými masitými rty. Temeno pokryté prořídlými, jen lehce prošedivělými vla-

sy, sčesanými dozadu až ke krku.
Byl to Šerif, vlastním jménem Josef Dančák, nejznamenitější učitel českého jazyka na zdejší škole.
Ke své přezdívce přišel v dobách minulých, kdy rozdával za
projevy nepozornosti a vyrušování přesně mířené zásahy za uši,
zvané „losáky“. Takový „losák“
provázel kromě nepříjemné bolesti také charakteristický mlaskavý zvuk, který protnul obvyklé ticho ve třídě, zatímco uši zalila zářící červená barva, signalizující do dálky každému dalšímu
pokušiteli, že může být rovněž zasažen. Šerif zasahoval okamžitě a
bez varování. Pokud se stalo a viník byl dopředu upozorněn, následoval „dvojitý losák“ na obě
uši současně. To byla ta nejhorší

varianta, doprovázená dvojitým
mlasknutím a následným zářivým zčervenáním.
Že by Šerifa jeho přezdívka nějak rozčilovala, nebylo vůbec patrné. Naopak se zdálo, že je na ni
víceméně hrdý, aniž to dával nějak ostentativně najevo. Kromě
českého jazyka vyučoval i dějepis a hudební výchovu. Všechny
předměty se stejnou razancí.
Šerif vystoupal pomalu a rozvážně necelých třicet schodů do
prvního patra, otevřel dveře a
vstoupil do třídy na hodinu dějepisu. Třída se postavila k uvítání
svého třídního. Šerif přejel pátravým zrakem třídu a dal povel k
sednutí. Sám pak usedl za katedru
a několikrát se zhluboka nadechl,
aby dosáhl pravidelného rytmu po
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absolvovaní obvyklého výkonu.
Třída začala automaticky hučet
jako v hospodě. Šerif zvedl hlavu od třídní knihy a zvolal zřetelnou češtinou: „Řekl jsem sedněte si, ne bavte se!“ a po malé odmlce pokračoval: „Kdo chybí?“ „Gabriel!“ ozvalo se z pléna. „Co
s ním je?“ otázal se opět do třídy.
„Nemocen,“ odpověděla mu třída. Šerif zvedl hlas a povídá: „To
je zajímavé. Už zase je na hromadě,“ potom sklopil oči ke třídní
knize a polohlasem dodal: „Aspoň tady bude dnes klid.“
Žák Gabriel nepatřil mezi jeho
oblíbence. V šesté třídě na výletě přerazil ve vlaku prsty dvěma
žákům, kterým ukazoval zákon
akce a reakce na posuvných dveřích kupé rozjíždějícího se vlaku.

V sedmé třídě rozešteloval školní
elektrický zvonek natolik, že zvonil jednou za pět minut, podruhé za
čtvrt hodiny, poté každých dalších
deset minut. Rozpustilí žáci vybíhali ve vyučování na chodby s výkřiky: „Přestávka!“ A vyučující se
marně snažili nastolit klid a pořádek. Nakonec muselo dojít k centrálnímu vypnutí školního zvonku, školník vytáhl starý měděný
zvonec a s tím bloumal v určenou
dobu po chodbách, aby tak zachránil důstojnost vyučování. Gabriel
mu tedy očividně nechyběl.
Šerif poté upřel pátravý pohled
do třídy se slovy: „Kdo si chce
opravit známku před blížícím se
vysvědčením?“ Jen zlověstné ticho mu bylo ozvěnou. „Vidím,
že jsem podnítil velký zájem v
této třídě, zralé k záhubě,“ prohodil Šerif a pokračoval: „Je to tady
jak v ,Údolí dutých skal‘, kam se
podívám, sedí samý dutý balvan.“
Poté zalistoval v učitelském notýsku a zvolal: „Mikulo!“ Z druhé
lavice, kde seděl blonďatý Mikula, se ozvalo: „Co je?“ - „Jaké co
je?“ zahromoval Šerif. „Připravoval ses na dnešní hodinu? Máš
tady dvě nedostatečné.“ Mikula
se krátce zamyslel a povídá: „Trochu.“ Šerif se zakabonil a křikl:
„Tak sem s tú trochú.“ A ukázal
prstem před tabuli.
Mikula se přišoural na určené
místo. „Co umíš?“ udeřil na něj
Šerif, sotva zaujal místo. Mikula
jen pokrčil zoufale rameny. Palba
otázek končila většinou bez odpovědi. Mikula mlčel jako partyzán
u Vařákových pasek. Šerif se zamyslel a povídá: „Leze to z tebe
jak z chlupaté deky, Mikulo, a ještě samé hovadiny. Tak víš ty co?“
a na chvíli se zamyslel, jako by
hledal ve škále hodnocení: „Za
tu tvoji trochu… pětka.“ Poté
přistoupil před třídu s obvyklou
otázkou: „Řekněte mně, jak donutit vola, který nemá žízeň, aby se
napil?“ Odpovědi se jako obvykle
nedočkal.
Nejlepších výsledků dosahoval v hodinách českého jazyka.
Nohy přehodil přes židli opěradla, lokty opřel o katedru a houpal
se sem a tam, přičemž nás ostřeloval otázkami. Za deset minut dokázal vyzkoušet pět až šest žáků
a ještě udržet pozornost ostatních
svými neustálými požadavky. Položil dotaz a čekal na odpověď
maximálně tři vteřiny. Ukazoval
vždycky jen prstem a zájmenem,
aby neztrácel čas: „Ty,...ty,... ty...“
jednotliví žáci vyskakovali do pozoru. Stalo-li se, že někdo odpověděl špatně, obrátil se o pomoc
do třídy slovy: „Je ještě někdo
stejného názoru?“ Když se někdo k účastníkovi přidal, pokra-

čoval: „Hmm, tak dva osli stejné mysli. Sedněte si papučáři.“ V
osloveních nás nešetřil. Balvani a
papučáři jsme byli všichni. Když
se nemohl dopracovat ke správné
odpovědi, vykřikoval: „Nevidím
žádný les rukou. Kde jsou ty studijní typy?“ Jmény se nijak nezatěžoval. Každému říkal zkratkou. Měr byl Měrka, Stud = Studentský, Brin = Brinčeková, atd.
Měl spoustu mnemotechnických
pomůcek a tvaroval nás takovým
způsobem, že nakonec každý s
mateřským jazykem obstojně vládl, ať ho již život postavil k jakémukoliv zaměstnání.
V hodinách hudební výchovy,
kterým se říkalo zpěv, postupoval se stejným zaujetím a razancí.
Před začátkem vyučování odeslal
po některém žáku futrál s houslemi, aby nemusel stoupat po neoblíbeném schodišti se zátěží. Housle ve futrálu pak ležely na učitelském stole, což byl signál i pro
méně chápavé žáky, že bude následovat hodina hudební výchovy.
V jedné takové hodině Vaněk,
přezdívaný Stařík, zamračeně sledoval obal skrývající hudební instrument. Hlava mu ještě třeštila
od ranních vydatných facek, které mu uštědřil otec ještě před odchodem do školy. Starý Vaněk totiž sedával občas v hospodě u karetní hry „Taroky“, kterou Šerif
pravidelně hrával v místním hostinci spolu s obvodním doktorem,
řezníkem Láďou a starým Daňou.
Protože občas někdo chyběl, zaskočil místo něj starý Vaněk. Kromě zlosti z prohry obdržel ten večer i několik informací o nepřístojném chování mladého Staříka
ve škole. Nelenil a hned ráno to
vyřešil a uvalil Staříkovi takové

dvě facky, že to ještě teď cítil ve
tváři.
Ve Staříkovi pulsoval tep odplaty a myšlenky se mu opět stáčely k futrálu, jenž patřil původci jeho ranního střetu s otcem. Po
malém zaváhání povolil přezky
a s velkou chutí zakroutil kolíky,
sloužící k ladění. „Máš to!“ poznamenal vítězně. „Teď budeš ladit a výuka bude v řiti.“
Nebyla. Šerif naladil hbitě během jedné minuty a zvolal: „Budeme zpívat bando papučářská!“
Housle spustily tklivou píseň:
„Aká si mi krásná, ty rodná zem
mojá.“ Při druhé sloce Šerif přestal hrát a napomenul nás slovy:
„Řekl jsem zpívat a ne bučet Kurfürstře.“ - „To je druhý hlas,“ opáčil odhodlaně Kurfüster. Šerif se
nadechl a dodal: „To není žádný
druhý hlas. To bučíš, jak ze sklepa. Znovu a pořádně!“
Před další hodinou hudební výchovy následovala porada třídy:
„Já jsem slyšel,“ prohlásil zasvěceně Bělíček, „že šmytec je dobré
přejeť špekem a potem je po hraní.“ - „Hmm, ale kde tady chceš
vzíť špek, chytráku?“ vložil se do
debaty Mikula. „Já jsem měl včil
salám a kožu sem hodil do koša,“
ozval se z lavice Labaj. „Tož dones tu kožu!“ vykřikl nadšený Bělíček a vylovil šmytec z futrálu.
Poté láskyplně přinesenou kůží
přejížděl po žíních, až v nich zmizel celý salámový tuk. Jen co uložil šmytec zpět do futrálu a zavřel,
byl tu Šerif.
Po obědě byl očividně dobře
naladěn a hned po zápisu do třídní
knihy se vrhl k houslím: „Budeme zpívat, papučáři,“ prohlásil na
adresu dychtivých žáků. „Šak to
sa eště uvidí,“ zašeptal Bělíček ze
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zadní lavice. Šerif přiložil nástroj
k bradě a spustil obvyklé melodie.
Stařík se otráveně sesunul v lavici se slovy: „Je to zasej v prdeli.“
Šerif pokračoval, ale ne déle než
pět minut. Se svraštělým obočím
se podíval na šmytec v paprscích
odpoledního slunce. Ruka mu poklesla, zamyslel se a ještě jednou
nevěřícně nastavil šmytec proti
světlu. Poté zařval: „Kdo to byl?“
A otočil se do třídy s nenávistným
pohledem. „Kdo to byl, Bělíčku?“
zahromoval znovu Šerif.
„To já vůbec netuším,“ odpověděl sebejistě Bělíček a pokračoval:
„Nemožu byť přecaj u všeckého.“
Šerif dosedl otráveně na židli a
zvolal: „ESA… k tabuli!“ K tabuli nastoupilo sedm nevyslovených
jmen: Bělíček, Labaj, Mikula, Hučík, Studentský, Gabriel a Dřevojánek. Šerif se upřeně zahleděl na
druhého výtečníka: „Tak, Labaju!
Co o tom víš?“ Labaj sklopil oči k
zemi a tiše odpověděl: „Vůbec nic.
Já jsem enem donés kožu.“ Šerif
se zhoupl na židli a zdrceně cedil
mezi zuby: „Vy bando jedna papučářská. Zničili jste nástroj a rozvrátili hodinu hudební výchovy.
Je mi z vás na blití, musím si odplivnout.“ A také tak učinil, neboť
v rohu místnosti bylo umyvadlo s
tekoucí vodou.
Když se vrátil, pokračoval již v
odevzdaném tónu: „Do důchodu
jsem se netěšil, ale při pomyšlení
na tuto třídu se mně bude odcházet velmi lehce.“
Nový šmytec jsme pořídili z
třídní sbírky, ale trvalo to několik roků, než nám odpustil. Ale
možná to jen hrál, aby nám oplatil
stejnou mincí, protože věděl, že s
přibývajícími léty jsme ho čím dál
více milovali.
SM

Volejbalový tým Draci Jablůnka
Pěkný den,
čas běží nějak rychle a zase tady máme konec roku.
Náš volejbalový tým ani v roce 2016 nezahálel. Opět jsme se pravidelně v pondělí a ve

čtvrtek scházeli na trénincích. V létě venku na
kurtech, v chladnějších dnech uvnitř v sokolovně.
Na jaře byl uspořádán tradiční Chlebíčkový turnaj u nás v sokolovně. Tento turnaj jsme

i díky velké podpoře našich fanoušků vyhráli. Na podzim Draky na tento turnaj pozvalo
družstvo volejbalistek z Ratiboře, zde první
místo zůstalo místním, ale nás vydřené čtvrté
místo také potěšilo.

Další akce Draků:

Dětský den v Jablůnce 4. 6. 2016
Dne 4. 6. 2016 volejbalový
tým Draci pod záštitou Obecního úřadu v Jablůnce uspořádal
na výletišti v Jablůnce již tradiční Dětský den.
Tentokráte se nesl v duchu
starověkého Řecka a Říma. Děti
z mateřské školy si nacvičily
krásné vystoupení a zahájily jím
den plný zábavy a soutěží. Počasí nám přálo, tombola byla velmi bohatá, občerstvení, příjemná
hudba, dobrá nálada.
Hlavní
soutěže
prolínaly ukázky zásahu policejních
psů, dravců ze záchranné stanice Hošťálková - MVDr. Kamila
Křupalová. Celou akci doprovázely atrakce zapůjčené od pana
Štefka - skákací hrad, foukací
koník, sumo. Děti se mohly povozit na ponících pana Tůmy z
Mikulůvky, díky hasičům z Jablůnky i nakouknout do hasičského vozu. Na závěr se k dětem z
nebe snesly bonbónky.
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Stezka odvahy 2016
Dne 14. 10. 2016 proběhla
v Jablůnce již tradiční STEZKA ODVAHY.
Tentokráte pod záštitou TJ
SPARTAK Jablůnka a OÚ
Jablůnka.
Vše vypuklo o půl páté odpoledne, kdy na návštěvníky
čekalo skvěle připraveno zázemí na jablůneckých kur-

tech. Nejen děti, ale i jejich
doprovod jistě potěšilo představení šermířů, ohnivých
můžů, soutěž masek, nádherná tombola, skvělý ohňostroj
atd. Dění probíhalo pod taktovkou mladého moderátora
Kuby, který to zvládl na profesionální úrovni a vše podmaloval i příjemnou hudbou.

Tyto akce bychom hodnotili dle
ohlasů návštěvníků velmi kladně.
Za zisk 74 000 Kč, který se podařilo z obou akcí vytvořit, byly
dle výběru zaměstnanců místní
školy a školky zakoupeny hodnotné dary do obou zmíněných
zařízení.

Z baru se nesla vůně svařáku a teplé medoviny, z kuchyně si pak mohly mlsné jazýčky smlsnout i na langoších,
hranolcích apod. V příjemné
atmosféře kurtů se děti připravily na strašidelný pochod
lesem. Skupinky byly vypouštěny v pravidelných časových intervalech směrem ke
hřbitovu, odkud pokračovaly
lesním
okruhem zase zpět
na základnu. V lese
na ně již čekala různá strašidla, např.
mumie, kat, čarodějnice, polednice,
motorová pila, vodník a další a další.
Mezi stálými hlídkami se také pohybovala strašidla, která vidět nebyla, za to
děti pěkně vylekala.

Chtěly bychom tímto poděkovat všem sponzorům, pořadatelům, účinkujícím, příznivcům,
prostě úplně všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili, jen díky
tomu se vše podařilo.
Kdo má zájem zhlédnout další
fotografie a podrobnější informa-

ce o dění uvnitř Spartaku, může
navštívit oficiální stránky Spartak Jablůnka na sociální síti Facebook.
Ve chvíli, kdy píšeme poděkování, nás ještě čeká Mikuláš
ve školce a cvičení pro děti, rozsvěcování vánočního stromku u

obecního úřadu, Pyžamový turnaj ve volejbalu a zasloužený vánoční odpočinek s papučemi u
Popelky.
Děkujeme, příjemné
pohodové svátky PF 2017
přejí Draci Jablůnka.

Volejbalový oddíl Jablůnka
Zpráva z činnosti: tělocvičnu (a v letním
období antukové kurty) navštěvují stále
stejné hráčky a hráči, nedaří se nám zapojit

ve větší míře mládež a rozšířit kádr dlouholetého lídra okresního přeboru žen.
Přesto i v minulém ročníku jsme vyhrály
okresní soutěž (účastnilo se 8 družstev),
po odehrané polovině letošní soutěže
opět vedeme tabulku (počet družstev se
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snížil na 5 - útlum tohoto odvětví sportu
v našem regionu je znát). V srpnu jsme se
zúčastnily tradičního turnaje v Karolince, kde jsme dosáhly na bronzovou příčku, když první dvě místa obsadily hráčky
druholigového Vsetína.

Fotbalový klub Jablůnka z. s.
V letošním roce jsou pod hlavičkou FK Jablůnka zaregistrovány celkem 4 týmy. Muži hrají
okresní přebor, mladší žáci a starší přípravka hrají rovněž okresní přebor a naši nejmladší benjamínci hrají své zápasy turnajově
dle předem schváleného rozpisu
soutěží.
Mužstvo dospělých nedokázalo navázat na své předchozí úspěchy v krajské soutěži 1. B třídy.
Po velmi nevydařené loňské podzimní části byl k mužstvu povolán nový trenér Milan Gajdůšek. I
přes jeho přítomnost a velmi dobré výsledky zejména v domácích
jarních utkáních se o našem sestupu do nižší soutěže rozhodlo
až v posledním kole, které jsme
prohráli na penalty. Po několika
letech strávených v kraji se proto
nyní v Jablůnce hraje pouze okres.
V probíhajícím soutěžním ročníku 2016/2017 zaujímá naše mužstvo po podzimní části 14. příčku.
V mládežnických kategoriích
fungují oddíly mladších žáků,
starší přípravky a mladší přípravky. Kromě hráčů z naší obce jsou
mládežnické týmy složeny i z
hráčů okolních obcí Pržno a zejména Mikulůvka.
Tým mladších žáků úspěš-

ně vstoupil do své první sezony
v okresním přeboru a hra, kterou předvádí, je potěšením nejen pro trenéry Luboše Janírka a
Davida Bartoně, ale i pro rodiče
a diváky. Tým je vhodně doplňován hráči starší přípravky, která
se taky prezentuje ve své soutěži
líbivou a pohlednou hrou. Trenéři Luboš Janírek a David Bartoň
využívají i pomoci z řad rodičů,
a to zejména Karla Šmíry a Romana Houžvy. Mladší přípravce
se věnuje a trénuje ji dvojice našich bývalých hráčů Lukáš Hajný
a Jaroslav Smilek. Zimní příprava mládežnických týmů bude pro-

bíhat 3x 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 organizaci zápasů a zejména při dopravě dětí na zápasy, tréninky a
turnaje. Za to jim náleží velké poděkování.
V letošním roce byl zvolen
nový předseda našeho fotbalového klubu, a to Lukáš Čuma. Pravidelnou aktivitou našeho klubu a
„dříve narozených“ je každoroční
vzpomínkový zápas na počest památky našeho kamaráda a spolu-

hráče Břetíka Hrušky a od letošního roku i Lojzíka Bartošáka. Další
aktivitou je účast na zimním halovém turnaji na Hovězí a letním
turnaji v Semetíně. Důležitým
prvkem pro dobrý fotbal je vždy
mít kvalitně připravenou hrací
plochu. O tu se stará a výborně
pečuje hospodář Laďa Vaculík.
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. Výbor FK Jablůnka

TJ Sokol Jablůnka - Pržno
Za podpory paní Žáčkové a paní
Tajzlerové se nám podařilo znovu obnovit cvičení všestrannosti
TJ Sokol Jablůnka - Pržno. Zvolili jsme nové vedení a vyškolily se
nové cvičitelky. Máme dva oddíly, cvičení rodičů s dětmi pod vedením Dáji Kheilové a Lindy Smolákové a cvičení mladšího žactva
pod vedením Lucie Zapalačové,
Šárky Šrůmové, Marcely Zavadilové a Silvie Procházkové. Cvičení
je pravidelně každý čtvrtek v SOKOLOVNĚ. Dále pod hlavičkou
TJ Sokol Jablůnka – Pržno vede
paní Marcela Zavadilová POWER

JÓGU a Silvie Procházková společně s paní Lucií Zapalačovou KONDIČNÍ CVIČENÍ pro ženy. V letošním roce se nám přihlásilo do
cvičení přes 50 členů.
Dne 3. 11. 2016 jsme zorganizovali pro ml. žáky plavecký výcvik
na bazéně ve Valašském Meziříčí.
V příštím roce plánujeme opět návštěvu bazénu, horolezeckou stěnu a další jiné aktivity. Věříme, že
nás členů bude přibývat a jsme rádi,
že rodiče i děti sport baví. Přejeme
Vám krásné Vánoce a v příštím roce
SPORTU ZDAR!
Cvičitelky všestrannosti
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