prosinec 2017
Vážení spoluobčané,
opět je tady to kouzelné období Vánoc a doba,
kdy se budeme loučit s rokem 2017 a zároveň
přemýšlet o tom, co nám přinese nový rok 2018.
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.
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 2018 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů
ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný, starosta

Fota Fotojim

Víceúčelové hřiště v Jablůnce
Žádost na víceúčelové hřiště
byla několikrát podána, ale úspěšná byla až v letošním roce 2017.
Žádost jsme podali přes Nadaci ČEZ, která náš projekt schválila a uvolnila finanční prostředky
k vybudování sportoviště. Zbylé
finanční prostředky byly uvolně-

ny z rozpočtu obce. Záměrem návrhu bylo vytvořit sportoviště dostatečně atraktivní pro rekreační
sport. Plocha hřiště je 36 x 18 m
a je navržena s povrchem z umělého trávníku. Na hřišti jsou nalajnovány tyto sporty: tenis, volejbal, nohejbal, basketbal a malá
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kopaná. Hřiště je vybudováno u
ZŠ s oplocením ze všech stran. Ve
večerních hodinách bude osvětleno umělým osvětlením na 4 stožárech. Víceúčelové hřiště bylo
vybudováno v průběhu prázdnin.
V příštím roce ještě zbudujeme
nové doskočiště pro skok do dál-

ky, protože původní bylo v neutěšeném stavu a tento prostor jsme
využili na odvodnění hřiště.
Věřím, že sportoviště bude
sloužit sportovcům všech věkových kategorií a bude hojně navštěvováno a udržováno v dobrém
technickém stavu.

Komunikace do průmyslového areálu
Největší akcí v roce 2017 byla oprava komunikace do průmyslového areálu bývalé „Zbrojovky Jablůnka“. Komunikace byla
po deštích v roce 2016 podmáčena a hustým
provozem těžkých nákladních automobilů
poškozena. Obec Jablůnka požádala o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj a za přispění vlastních finančních prostředků v letošním
roce provedla opravu této komunikace. Před
prováděním vlastních prací na komunikaci
ztížila tuto opravu plynofikace objektů firmy
Hajdík a. s. a nové rozvody veřejného osvětlení v areálu.
Při následném provádění prací na komunikaci musela dodavatelská firma řešit mnoho
technických problémů, které nebylo možno
podchytit v projektové dokumentaci (podklady většiny inženýrských sítí v areálu nejsou
zachovány). Problémy se vyskytly například
s hloubkou uložení vedení telefonu, muselo
se provést nadbetonování po celé trase kde
bylo vedení uloženo v komunikaci. Bylo zjištěno, že dešťová kanalizace v celé trase, je nefunkční a muselo se provést položení nového
potrubí a jeho propojení se stávající kanalizací. Největší problém nastal v prostoru mezi
keramickou dílnou a výrobnou svíček, kde
se spodní voda nejspíše z drenáží tlačila pod
konstrukci komunikace. Pro zlepšení situace
musela být navíc vybudována příčná i podélná odvodňovací pera a vybudována nová kanalizace v délce cca 70 m. V rámci odvodnění
bylo provedeno odkopání zeminy za opěrnou
stěnou, provedení nové drenáže a opětovný

zásyp kamenivem. Vlastní podloží komunikace bylo v několika velkých úsecích po odstranění žulových kostek v takovém stavu, že se
muselo provést odkopání nevhodného materiálu a doplnění těchto míst kamenivem tak,
aby byla dodržena požadovaná pevnost podloží. Ve spodní části v Dolní kolonii bylo nutno
odfrézovat původní pařezy pokácených stromů, které byly v tělese komunikace.
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Dodavatelské firmě ztěžovala práce i nedisciplinovanost řidičů, kteří nedbali dopravního
značení a omezení a ohrožovali jak zaměstnance dodavatelské firmy, tak i vlastní bezpečnost. Přetížené nákladní automobily navíc
na několika místech před provedením finální
vrstvy poškodily krajnici, která pak musela
být opravována.

Řešení bioodpadů v obci Jablůnka
Státním fondem životního prostředí byla vypsána výzva č. 5
specifický cíl 3.2 na řešení bioodpadů v obcích. Obec Jablůnka výzvu akceptovala a žádost na SFŽP
podala a čekali jsme na rozhodnutí o přidělení dotace. Na začátku
roku 2017 byla dotace naší obci
přidělena. Celkové náklady projektu činily 590 030 Kč. Dotace
ze SFŽP byla 501 527 Kč. Pokud
bychom na ni nedosáhli, obec by
si tuto techniku nemohla pořídit.
Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s bioodpady v obci
Jablůnka. Tohoto cíle je dosaženo
prostřednictvím pořízení menších
kontejnerů o objemu 2 m3, které
jsou rozmístěny po obci a kam je
možné bioodpad odvézt. Smyslem

je co nejvíce se přiblížit občanům
tak, aby mohli v poměrně krátké
docházkové vzdálenosti bioodpad
pohodlně odvézt. Dále jsou 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 době minulé v obci neexistoval žádný jed-

notný systém pro nakládání s biologickým odpadem. Občané řešili
nakládání s bioodpadem individuálně, často však s negativním vlivem na životní prostředí. Všechen
bioodpad je nyní svážen na určené

místo k dalšímu zpracování. Chci
upozornit naše občany, aby dodržovali pokyny, které jsou na kontejnerech. Tím usnadníte práci zaměstnancům, kteří svoz a štěpkování provádějí.

Informace z čistírny odpadních vod
Doba předvánoční je i doba úklidů.
Obec, která provozuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod, má v tomto období zbytečně více práce. Obsluha čistírny
musí velmi často čistit sací koše čerpadel od nežádoucích předmětů, likvidovat
tuky, které s odpadní vodou přitékají, a
pro vyčistění usazených předmětů v přečerpávajících stanicích je nutno objednávat speciální sací vůz od VaKu Vsetín.
Žádáme a prosíme Vás, občany, abyste použité papírové utěrky, hygienické

vložky a dětské pleny neházeli do WC,
ale do koše na odpadky, do odpadů nevylévali použité oleje, mastnoty a nevhazovali nepotřebné věci. Pokud budeme
všichni do kanalizace vypouštět jen to,
co tam patří (odpadní voda z kuchyně,
WC a koupelny), ušetříme obsluze práci
a nemalé finanční prostředky za energii a
likvidaci odpadů.
Za spolupráci děkujeme a věříme, že
takto budete postupovat nejen o předvánočním úklidu.

Dětské hřiště u ZŠ
Na podzim tohoto roku byla
vypsána nová Výzva na vybudování dětského hřiště. I když dětské hřiště máme vybudované u

MŠ, u ZŠ nám chybí. Proto jsme
se rozhodli, že žádost podáme.
Projektovou dokumentaci máme
připravenou, ale ještě bude nutné

zapojit do projektu děti, aby ukázaly svou představu, jak má hřiště
z jejich pohledu vypadat. Fantazii dětí bude usměrňovat paní uči-

telka Jitka Fojtíková. Dotace činí
400 000 Kč a zbývající finanční částku 320 000 Kč doplníme
z rozpočtu obce.

Příprava a podání dotačních titulů na rok 2018
Všichni občané Jablůnky vědí,
jak je náročné a nebezpečné přejít silnici I/57 z jednoho chodníku
na chodník protější. I když v naší
obci jsou tři přechody pro chodce,

nejsou dostatečně bezpečné. V letošním roce byla vypsána nová
Výzva „Modernizace přechodů
v obci“. Žádost již připravujeme
a chtěli bychom ji využít k úpravě

chodníků u přechodů, zvýraznit
přechody včetně jejich osvětlení.
Silnice I/57 je v majetku Ředitelství silnic a dálnic, a proto obec
nemůže bez vědomí správce dělat

jakékoliv zásahy bez jejich schválení.
Věřím, že naše žádost bude
úspěšná a bezpečnost našich občanů se zlepší.

Lesní technika a technologie
V říjnu 2016 byla vypsána Státním zemědělským intervenčním fondem výzva na lesní techniku a technologii. Žádost jsme podali a čekali na rozhodnutí, zda naší
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žádosti bude vyhověno.
Nyní nám bylo doručeno rozhodnutí o přidělení
dotace a výzva k podpisu
smlouvy.
Z dotace byl pořízen
traktor Proxima, dále

rampovací zařízení a lesnický traktorový naviják.
Je možné dokoupit další
potřebné doplňky, které nám umožní zlepšení služeb našim obyvatelům.

Oprava sokolovny
V měsíci říjnu započal obecní úřad s rekonstrukcí valbové střechy na
sokolovně. Střecha včetně orýnování, svodů a vazby je v neutěšeném
stavu. V investičním záměru je navržena výměna krytiny valbové střechy, oprava napadených nosných prvků krovů hnilobou a plísní, kompletní výměna laťování a oprava atik. Součástí rekonstrukce je i vyčistění půdního prostoru.
Na rekonstrukci střechy byly osloveny tři firmy a z nabídek, které
nám byly zaslány, jsme vybrali firmu s nejlepší cenou.

PŘED
1. Klempířství, pokrývačství Holý
2. Klempířství, pokrývačství Klempost
3. Mestav s. r. o.

1 071 178 Kč s DPH
1 191 392 Kč s DPH
1 337 922 Kč s DPH

K tomuto kroku jsme se rozhodli poté, co jsme dostali oznámení z Ministerstva pro místní rozvoj o zamítnutí naší žádosti o dotaci
pro velký přetlak (440 %) žadatelů. Současně budeme vlastními silami
opravovat interiér sokolovny-byt správce, kompletní elektroinstalaci a
velký sál.
V současné době je valbová střecha hotová včetně svodů, orýnování a hromosvodů. Na příští rok je opět vypsána Výzva na rekonstrukci
sportovišť a tělocvičen. Žádost podáme a budeme doufat, že na dotaci
tentokrát dosáhneme.
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Základní škola – učebny a kotelna
Projekt na rekonstrukci kotelny v ZŠ máme zpracovaný a chtěli jsme využít dotační titul na výměnu kotlů. Zadali jsme zpracovat energetický audit, který je
podmínkou pro podání žádosti,
ale tento vyšel v náš neprospěch.
Proto musíme hledat finanční

prostředky v obecním rozpočtu a
postupně kotelnu rekonstruovat
vlastními silami. Podle projektu
se budou měnit plynové kotle Ortas za kondenzační Immergas.
Výzvy č. 46 a 47 jsou určeny na stavby a na stavební práce
spojené s rekonstrukcí a vybave-

ním odborných učeben. Projekt je
zpracovaný za cca 1 400 000 Kč a
čekáme na vyhodnocení naší žádosti. Vlastní finanční prostředky
by činily 140 000 Kč. Veliký problém vidím v hodnocení žádostí a
v tom, že rozhodnutí o poskytnutí
nebo nepřidělení dotačního titulu

trvá dlouhou dobu. V našem případě v lednu uplyne již rok od podání žádosti a zatím nevíme, zda
jsme uspěli. Ve sdělovacích prostředcích neustále posloucháme,
kolik finančních prostředků lze
čerpat a obce je nečerpají, ale skutečnost je úplně jiná.

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 mnoha občanů 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.

Dotace pro jednotku SDH ze Zlínského kraje
Na základě rozhodnutí MV GŘ
HZS ČR o poskytnutí neinvestiční dotace prostřednictvím krajů byly obci Jablůnka převedeny
dvě účelové dotace pro jednotku
SDH, kategorie JPOII.
Neinvestiční dotace ve výši
150 000 Kč byla poskytnuta na
zabezpečení akceschopnosti jed-

notky POII, která zabezpečuje
výjezd z místa do 5 minut po vyhlášení poplachu. Podíl obce na
zabezpečení akceschopnosti jednotky je minimálně 20 % z celkové částky poskytované účelové
dotace. Dotace může být čerpána
na mzdové výdaje, na nákup neinvestičního vybavení jednotky, na

technické prohlídky, opravy požární techniky, aj.
Druhá neinvestiční dotace ve
výši 52 000 Kč byla poskytnuta
na výdaje za uskutečněný zásah
jednotky SDH obce mimo územní obvod obce Jablůnka na výzvu
informačního střediska HZS kraje. Z prostředků neinvestiční do-
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tace lze hradit ušlý výdělek členů
JPOII z důvodu účasti na zásahu, pohonné hmoty spotřebované
při zásahu, speciální hasiva, věcné neinvestiční vybavení, opravy, technické prohlídky požární
techniky, které souvisejí se zásahem JPOII mimo územní obvod
obce.

Silvestr
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás pozval k již tradičnímu uvítání Nového roku 2018 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou
bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný - starosta

Sběrný dvůr Jablůnka - třídění odpadů...
Chtěli bychom upozornit občany, že i nadále bude v naší
obci fungovat sběrný dvůr. Sběrný dvůr slouží zejména občanům
Jablůnky, kteří zde po předložení
průkazu totožnosti mohou odkládat odpad zdarma. Jedná se o odpad: velkoobjemový, dřevo, papír,
sklo, plasty. Sběrný dvůr je také
zapojen v kolektivním systému
zpětného odběru elektro odpadu,
tzn., že každý občan, kterému doslouží jakýkoliv elektrospotřebič (drobná elektronika, televize,
PC, zářivky, sporáky, atd.),jej zde
může bezplatně odevzdat.Zpětný
odběr elektrospotřebičů pro obča-

ny je nařízen zákonem Ministerstva životního prostředí. Své odpady zde můžou odkládat i firmy,
živnostníci, občané nemající trvalé bydliště v obci, tito již za úplatu.
Dvůr je Vám plně k dispozici v
tyto provozní hodiny:
Pondělí: zavřeno
Úterý: 8.00 - 17.00 hod.*
Středa: 8.00 - 15.00 hod.*
Čtvrtek: 8.00 - 15.00 hod.*
Pátek: 8.00 - 16.00 hod.*
Sobota: 8.00 - 12.00 hod.
*12.00 - 13.00 hod. přestávka

Informace na telefonním čísle:
+420 776 605 069 p.Václavíková
Dále bychom touto cestou chtěli vyzvat naše občany, aby stále
důsledněji třídili své odpady. Velká část odpadů je recyklovatelná,
a tedy se dá dále využít jako surovina. Každé třídění odpadů vede k
úsporám obce za vývoz a likvidaci komunálního odpadu.Do Vaší
domácí popelnice nepatří odpad
papírový, plastový, skleněný - na
tyto si můžete kdykoliv na obecním úřadě vyzvednout zdarma
pytle, které posléze naplněné Vám
sveze v předem určené dny odpadová firma nebo je kdykoli mů-

žete odevzdat na sběrném dvoře.
Dále do popelnice nepatří bioodpad, tzn. odpad z Vaší kuchyně,
jako jsou zbytky jídel, ovoce, zeleniny, ale ani tráva, ořezy, listí
apod. Toto by se mělo uchovávat
v kompostérech nebo v kontejnerech na bioodpad. Do Vaší popelnice nepatří ani suť. Při přestavbě
Vašich příbytků pamatujte na to,
že i tento odpad je recyklovatelný,
a je proto lépe jej předat k dalšímu
použití než jej jednoduše „vyhodit“, což může způsobit nejen poničení Vaší přetížené popelnice,
ale také zvednutí poplatků za vývoz komunálního odpadu v obci.

Informace k místním poplatkům
za vývoz odpadu a za psy v roce 2018
V roce 2018 se budou platit místní poplatky za vývoz domácího odpadu a za psy na pokladně OÚ Jablůnka od 1. 2. 2018 do 30. 5.
2018, 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. 2018 se nebudou vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepený štítek na
rok 2018!
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
Osvobozeni jsou:
1. děti narozené v roce 2018
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)
Poplatek psi:
Majitel psa
300 Kč
Majitel starobní nebo invalidní důchodce 150 Kč

Majitel psa na pasekách
50 Kč
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců
Osvobozeni jsou:
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.

Stočné za rok 2017
Stočné za rok 2017 bude všem
domácnostem vyúčtováno koncem března 2018 a bude splatné k
30. 6. 2018. 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 2017
činí 22,81 Kč/m3 včetně DPH.
V případě výměny vodoměru
vždy nahlaste tuto skutečnost na
Obecní úřad Jablůnka osobně, te-

lefonicky 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 pří-

padě, 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-
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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

Upozornění pro řidiče
V zimním období řeší obec
opakovaně problémy s odstavenými automobily na chodnících a

komunikacích, které brání 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!

Povinnosti majitelů psů
Správný vztah ke zvířatům
znamená kromě radosti také starosti, povinnosti a péči. Řešení vztahu majitelů zvířat a ostatních osob pohybujících se na
ulici je ve vzájemné toleranci.

Pravidlo číslo jedna zní: Zvíře
je soukromá věc svých majitelů.
Občanský zákoník ukládá majiteli
zvířete povinnost zdržet se všeho,
čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím

by vážně ohrožoval výkon jeho
práv. Majitel zajistí, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.
Pravidlo číslo dvě: Vodítko a úklid
po svém psovi není slušnost, ale

samozřejmost. Slovy řečeno, majitel je povinen si uklidit psí exkrementy. Také je povinen opatřit
psovi náhubek při pohybu ve veřejných dopravních prostředcích
nebo veřejných prostranstvích.

Trvalé označování psů
Každý chovatel psa chovaného
na území obce Jablůnka je povinen nechat psa staršího 3 měsíců
trvale označit známkou, kterou si

vyzvedne na OÚ Jablůnka. Toto
opatření přispěje k rychlé identifikaci zaběhlého nebo nalezeného psa.

Jelikož stížnosti na volně pobíhající psy se neustále množí,
bude toto řešeno PČR jako přestupek, řešený na přestupkové

komisi, kde kromě poplatku lze
uložit pokutu až do 10 000 Kč.
Čeněk Hajný - starosta

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2017
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) při Obecním úřadě v Jablůnce má 17 členů, kteří se pravidelně scházejí na obecním úřadě. Letos jsme navštívili 65 seniorů při příležitosti narozenin 70,
75, 80, 85, 90 let a zaslali 82 přání
k výročí jubilea. Upozorňujeme
seniory, že návštěvy se týkají občanů, kteří dosáhli věku 70, 75,
80, 85, 90, 95 let v daném roce.
Dne 25. 5. 2017 SPOZ uspořádal na OÚ v zasedací místnos-

ti setkání seniorů, a to ve věku
70, 75, 80, 85, 90 a více. Letos
se setkání zúčastnilo 27 seniorů. Součástí setkání bylo kulturní pásmo dětí z mateřské školy.
Dále nás programem doprovázela
ZUŠ Vsetín – vystoupil pan učitel
s dětmi na trubku, dále následovalo taneční vystoupení. K tomu si
senioři mohli pochutnat na menším občerstvení. Dále mohli senioři nahlédnout do kronik starých fotografií a zaposlouchat se a

zazpívat si s rodinou Křenkových.
Každý senior obdrží na toto setkání vždy osobní pozvánku.
Při příležitosti 50. výročí sňatku – zlaté svatby jsme letos navštívili v červenci manžele Oldřicha a Jarmilu Haškovy.
Budoucí prvňáčci se rozloučili s Mateřskou školou v Jablůnce letos už po šesté za přítomnosti svých rodičů, vedení MŠ, ZŠ a
obce v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro děti jsme nachys-

tali malé pohoštění. Spolu s ředitelkou MŠ p. Marií Navrátilovou
jsme předali pamětní listy, knížky
a jiné pěkné dárky.
I další činnost SPOZu se týká
dětí. Starosta obce Čeněk Hajný navštívil 4. září 2017 Základní
školu v Jablůnce, kde přivítal prvňáčky. Děti zde od obce obdržely
pamětní list a drobné dárky. Dne
28. 6. 2017 se starosta obce rozloučil s deváťáky.
Vítání občánků jsme letos uspořádali dvakrát, a to 27. 3. 2017,
kdy jsme přivítali 12 občánků.
Dne 30. 10. 2017 to bylo 9 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, paní učitelce Marcele
Škrobánkové, fotografovi Jiřímu
Galdovi z Jablůnky a paní Marině Hajné.
Obecní úřad Jablůnka děkuje
Sboru pro občanské záležitosti za
dosavadní výbornou spolupráci a
pomoc.
Všem občanům Jablůnky přeji jménem svým i jménem členů
SPOZu krásné a pokojné Vánoce,
mnoho příjemně strávených chvil,
pevné zdraví, hodně štěstí a lásky
v novém roce.

SETKÁNÍ SENIORŮ
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Silvie Procházková,
matrikářka

Upozornění
Vzhledem ke způsobu získávání informací o matričních událostech prostřednictvím Systému
základních registrů, konkrétně
se jedná o sňatky mimo matriční
obvod Jablůnka, prosíme snou-

bence, kteří uzavřou manželství
mimo obec Jablůnka nebo Pržno, aby na matriku OÚ Jablůnka
předložili oddací list.
V základních registrech se např.
neprojeví změna příjmení nevěsty.

Upozorňuji, že to se týká pouze snoubenců, z nichž aspoň jeden je hlášen k trvalému pobytu
v Jablůnce.
Výročí jubilejních sňatků jsme
schopni zjistit z matričních knih,

pouze pokud byl sňatek uzavřen
v Jablůnce nebo v Pržně. Pokud
byl sňatek uzavřen mimo náš matriční obvod, nemáme možnost
tuto skutečnost zjistit!
Silvie Procházková, matrika

Matrika - evidence obyvatel
Stav k 21. 11. 2017
V Jablůnce je k 21. 11. 2017 hlášeno k trvalému pobytu 2039 obyvatel, z toho 1012 mužů
a 1027 žen. V letošním roce se do Jablůnky

přihlásilo k trvalému pobytu 33 osob, odhlásilo se 50 osob.
Na úřední adrese, tj. na adrese Obecního
úřadu Jablůnka, je hlášeno 76 osob.

V roce 2017 se narodily děti:
Šlerková Eliška
Malučký Matyáš
Martinková Eliška
Smolka Ludvík
Štrbíková Elen
Urbanová Nela
Štecová Eliška
Janušová Agáta
Bogarová Karin
Ďuratná Gita
Šamánek Dominik
Dufek Šimon

Palacký Tomáš
Palacká Viktorie
Skýpalová Viktorie
Čuma Dalibor
Šťastná Elena
Divínová Kristýna
Kristiková Apolena
Gombár Daniel
Gombár Lukáš
Helešic Matyáš
Pavlištíková Liliana
Rafaj Filip

V Jablůnce bylo uzavřeno 12 sňatků. Narodilo se 24 dětí.
Zemřelo 19 našich spoluobčanů.

Zemřeli naši spoluobčané:
Sýkorová Anna
Ptačník Jindřich
Dřevojánková Lydie
Kurfurst Miloslav
Vaňková Anežka
Kovář Jan
Filip Ján
Bartoňová Marie
Zabloudil Radoslav
Hlavatý Zdeněk

90 let
78 let
88 let
87 let
86 let
86 let
85 let
80 let
61 let
55 let

Szieklik Luděk
Adámková Jaroslava
Žáček Petr
Rafajová Milena
Kopecký Josef
Kostková Marie
Paták Jaroslav
Oravcová Irena
Rafajová Alena

77 let
74 let
72 let
70 let
70 let
64 let
62 let
61 let
58 let

Zpracovala: Silvie Procházková, matrikářka
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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 2018 přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Činnost výjezdové jednotky hasičů
obce Jablůnka v roce 2017
Tak jako každý rok i letos zasahovala jednotka u několika desítek mimořádných událostí. Během tohoto roku to zatím bylo u
třiceti pěti zásahů. Hlavně se jedná o technické pomoci a požáry.
Kromě Jablůnky jsme zasahovali
také v okolních obcích jako Pržno, Ratiboř, Hošťálková, Růžďka
a ve Vsetíně či Valašském Meziříčí.
Na žádost nejenom starosty
obce samozřejmě vypomáháme
také v naší obci při různých technických zásazích. Jedná se např.
o čištění kanalizace, cest a koryt.
Také jsme letos výrazně pomáhali při opravě cesty do areálu bývalé místní zbrojovky, kde jsme několikrát kropili cestu pro stavební
firmu provádějící opravu této vozovky.
Každoročně se účastníme i několika povinných školení a cvičení. Pravidelné okrskové cvičení
jsme letos pořádali i v naší obci,
kdy jsme „imitovali“ požár místní obřadní síně, ke které jsme až
z Lýkového potoka „rozmotali“
stovky metrů hadic a následně je
úspěšně zavodnili vodou. Cílem
cvičení bylo prověřit dálkovou
dopravu vody z nejbližšího místního přírodního zdroje.
Po dlouhé době se nám nejspíš
podaří dosáhnout na dotaci, tentokrát z Generálního ředitelství Ha-

sičského záchranného sboru ČR
(HZS). Jedná se o dotaci na nákup
dopravního vozu pro naši výjezdovou jednotku. Toto vozidlo převeze až 9 členů jednotky na místo zásahu se základní výbavou.
Dotace na auto od HZS je v částce 450 000 Kč, další finanční příspěvek na auto by měl být ve výši
300 000 Kč od Zlínského kraje a
zbylou část doplatí obec ze svého rozpočtu, jak rozhodlo místní
zastupitelstvo na svém zasedání
v březnu tohoto roku. Dopravní
automobil s nákladním přívěsem
by měl stát přibližně 1 200 000
Kč. Pokud tedy vše dopadne dobře, bude mít naše jednotka úplně
nové výjezdové vozidlo, a to teprve podruhé v její historii. První byla hasičská Avia A30, která
taky sloužila k převozu většího
počtu družstva k místu události.
Opakovaně se také snažíme
oslovovat místní i okolní firmy a
živnostníky,
které žádáme o finanční
podporu pro
naši činnost.
Tato snaha
se nám zatím
moc
nedaří, většina žádostí se nám
vrací s nepořízenou, nebo

Čerpání vody při intenzivních deštích

Rodinný dům po požáru solárních panelů

Požár osobního vozu

nám dotazované firmy vůbec neodpoví. Opakem je ale náš obecní
úřad a také místní zastupitelstvo,
které nám vychází vstříc ve většině našich požadavků. Bez finanční podpory obce by naše jednotka nemohla téměř pracovat a její
akceschopnost by byla téměř nulová. Za to obci patří velký dík.
V příštím roce čekají naši obec
volby do zastupitelstva, proto
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doufáme, že i nově zvolené zastupitelstvo, včetně případného nového starosty obce, bude i nadále tak vstřícné pro naši jednotku,
jako to bylo a je doposud.
Přejeme Vám všem krásné vánoční svátky plné pohody a hodně
zdraví v novém roce 2018.
Otakar Rott,
JSDH Jablůnka

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2017, a tak
bychom chtěli shrnout a zhodnotit uplynulý rok. Podíleli jsme se
na spolupráci s různými spolky
v naší obci, především s obecním
úřadem.
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme se letos znovu zapojili
do projektu „Noc s Andersenem“.
Členové sboru dobrovolných hasičů pomohli připravit knihovnu
na příchod dětí. Dva naši hasiči
spolu s pořadateli zůstali s dětmi
i přes noc. Děti si mohly hrát různé hry a soutěže, číst si knihy dle
své libosti. Nakonec jim byla promítnuta pohádka na dobrou noc.
Téma letošní Noci s Andersenem
bylo o komiksových postavičkách
ze Čtyřlístku.
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
na Vsetíně. Za náš sbor zde soutěžilo družstvo mužů nad 35 let.
5. května jsme se zúčastnili pietního shromáždění k výročí osvobození obce Jablůnka.

I my jsme pořádali tradiční soutěž „O putovní
pohár starosty obce“. Zúčastnilo se 17 družstev.
V kategorii mužů nad 35
let se nejlépe umístilo
družstvo z Velkých Karlovic a na druhém místě naše
domácí družstvo z Jablůnky. V kategorii žen se
na prvním místě umístily
ženy z Tylovic. V kategorii mužů se na prvním místě umístilo družstvo z Mikulůvky a to si také odvezlo domů putovní pohár
starosty obce. Nejrychlejší proudař/ka u mužů bylo
družstvo z Tylovic a u žen
Dolní Bečva.
V červenci jsme také
pořádali taneční zábavu
s rockovou kapelou Darrock a hlavní kapelou
STRAM. Při dobré hudbě
a velmi chutném občerstvení nás
navštívilo 254 platících diváků.
Tímto bychom chtěli poděkovat
všem návštěvníkům za podporu
a budeme se velmi těšit na další rok.
Naše družstvo mužů nad 35 let

se zúčastnilo soutěže v Rožnově
pod Radhoštěm.
Ještě jednou chceme poděkovat obecním zastupitelům, sponzorům i všem občanským sdružením za podporu a dobrou spolupráci v roce 2017. V příštím roce

Český svaz žen
Milí spoluobčané,
je mi ctí představit vám průřez činností našeho spolku ČSŽ
v Jablůnce v letošním roce.
Zkraje roku proběhly volby
nového výboru, který se pustil s chutí do práce. V současné
době má náš spolek 41 členek,
pro které organizujeme besedy,
sportovní aktivity, výlety a jiné
zábavné i poučné programy.
V letošním roce ČSŽ oslavil
padesáté výročí od svého vzniku. Členky toto výročí oslavily
i společným vypouštěním balonků s logem 50 let ČSŽ.
Spolupracujeme s obecním zastupitelstvem, sportovně-kulturní komisí, s místními hasiči a Svazem postižených civilizačními chorobami.
Velký ohlas mají akce pořádané místní knihovnou. Tradičně
spolupracujeme při organizování obecní akce jablůneckého
koštu a pečení štrúdlů. Velký
dík patří členkám i za vysazování květinových truhlíků okolo cesty, za poskytnuté sazeničky a úklid veřejného prostranství v okolí bydliště.
Připravujeme nová téma-

ta besed, výletů i tvůrčí práce, aby naše činnost zaujala
co nejvíce žen. Velmi nás těší,
že se zapojují i ostatní ženy
z obce, že rády společně s námi
tráví volný čas. Vysoká účast
na akcích nás těší, ale i zavazuje, abychom byly ještě lepší.
Oslovujeme touto cestou ženy,
které by měly zájem příjemně
prožít volný čas a získat nové
vědomosti, aby přišly i nezávazně mezi nás, budou vítány.
Novinkou v naší činnosti se od
ledna příštího roku stane pravidelné, neformální setkávání
jednou v měsíci, a to poslední
úterý v 15.00 hod Informace
o naší činnosti a pozvánky na
akce jsou zveřejňovány ve vývěsce před Jednotou.
Naše členky se zapojují aktivně do života obce. Snažíme se být tam, kde je potřeba
přiložit ruku k dílu, aby naše
obec byla krásnější a aby se
nám v naší Jablůnce dobře žilo.
Přejeme všem krásné vánoční
svátky a úspěšný nový rok.
E. Adámková,
předsedkyně spolku
ČSŽ Jablůnka
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se budeme těšit na další spolupráci. Do nového roku 2018 přejeme
všem občanům mnoho zdraví, pohody a štěstí.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Jablůnka Michaela Pagáčová,
jednatelka SDH

Základní organizace Svazu
postižených civilizačními chorobami
Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v Jablůnce se schází
celkem pravidelně.
V letošním roce jsme uskutečnili 17 různorodých akcí. Všechny se úspěšně vydařily a
všem se nám líbily.
V určitých akcích nám pomáhají pan Jar.

Kotrla /dřevovýroba/, pan Milan Martinek /restaurace/, obecní úřad i dobrovolní hasiči. Za
jejich vstřícnost a ochotu jim všem vřele děkujeme!!!
Mimo jiné bych chtěla oznámit, že hledáme
od roku 2019 nového předsedu naší organizace pro obec Jablůnka. Kdo by měl zájem, ať

se přihlásí u předsedkyně a nebo na obecním
úřadu.
Přeji všem našim spoluobčanům krásné a
požehnané svátky vánoční a do nového roku
2018 hodně moc zdraví, spokojenosti, lásky a
pohody.
Za organizaci SPCCH předsedkyně

Poetická sokolovna
Projdeme-li se protáhlou Jablůnkou od jihu k severu, narazíme na rozložitou funkcionalistickou budovu, stráženou monumenty sportovních soch na hrubých pískovcových podstavcích.
Většina obyvatel ví, že se jedná o sokolovnu. Byla postavena v padesátých letech minulého století,
ale jen málokdo z nás tuší, že autorem tohoto díla je významný československý akademický architekt
Ludvík Hilgert.
1956 na místě bývalé sokolovny,
která patřila tehdejší sokolské jednotě. I když Sokol zanikl, název
sokolovna zůstal mezi obyvateli
nadobro. V sokolovně byl oddíl
fotbalu, volejbalu, šachů, lyžování, stolního tenisu, tenisu, turistiky, hokeje a především české házené žen. Dnes je téměř neuvěřitelné, že se v Jablůnce hrála 1.
liga v české házené žen a na hřišti u Bečvy se losovala sportka. To
všechno naši předci stihli při šestidenním pracovním týdnu a povětšině zadarmo.
Vraťme se k budově, která prošla složitým obdobím novodobého kapitalismu a po dohodě s TJ
Spartak Jablůnka je nyní v majetku obce. Asi je dobře, že se neNarodil se 24. září 1895 v Ky- ní stavbou a spočinete pohledem podařilo dokončit záměr celkojově a zemřel 1967 v Praze. Vy- nad velkolepým dílem, vyvolá to vého zateplení. Zatím co výměna
učil se zedníkem, studoval na ve vás poetické obrazy minulé oken v severní, jižní a východní
Umělecko-průmyslové
škole doby. Velkolepý vstup pod balko- části přispěla ke snížení tepelných
v Praze v ateliéru Josipa Plečni- nem, lemovaný hrubým pískov- ztrát, zateplení venkovních zdí poka, který se jako tvůrce podílel covým zdivem, socha sportovce a lystyrenem by bylo přímo barbarna obnově Pražského hradu. Sám sportovkyně po stranách, řady sy- ským činem. Složitá je i majetkose významně zasadil o zakom- metrických oken s keramickými vá struktura. Budova a pozemek
ponování moderní funkcionalis- parapety a pískovcotické architektury do historické- vými ozdobami a valho prostředí. Mezi jeho díla patří bová střecha jako by
budova spořitelny (spolu s Anto- spojující celý prostor
nínem Tenzerem) na Dolním ná- s vesmírem. Když se
městí ve Vsetíně, obchodní dům projdete uvnitř, ohroRodinger tamtéž, mateřská ško- mí vás smysl pro dela v parku ve Vsetíně, školní are- tail, funkčnost řešeál ve Velkých Karlovicích, dům ní, technologie vytápro chudé v Hovězí. To jsou jen pění, osvětlení, větrástřípky z jeho tvorby na Valašsku, ní, schodiště, střecha,
protože jeho díla jsou rozeseta po rozmístění místnoscelé Moravě a Čechách. Jeho styl tí atd.
Asi by bylo nenápředstavuje corbusierovskou symetrii, romantické detaily, valbo- vratnou škodou, kdyvé střechy, rustikální zdivo, pří- by toto dílo skončilo
značné pro „emociální funkcio- postupnou devastací
nalismus“, který architekt Zdeněk času a necitlivými záLukeš výstižně nazval „funkcio- sahy člověka.
nalismem poetickým“. ZastavíBudova byla postate-li se před touto monumentál- vena mezi lety 1954Jablůnecký zpravodaj - strana 10

kurtů náleží obci, pozemek pod
budovou náleží Obci sokolské,
kulturní dům s kinem, který je
spojen venkovní zdí a příslušným
pozemkem, byl prodán v dražbě
ogarům Martinkovým. Prostě je v
tom „segetinoš-gulosch“.
Nicméně všichni jsou doposud dohodám přístupní. Pojďme
se tedy pokusit zachránit poetické
dílo našich předků. Nemáme jich
mnoho.
Strýc Matúškú
Použitá literatura:
Z. Lukeš - Poetická
architektura Ludvíka Hilgerta

Základní škola Jablůnka informuje
Rádi využíváme příležitost
seznámit jablůneckou veřejnost s činností školy. Školní rok
2016/2017, který je už historií,
jsme ukončili se 186 žáky 1. - 9.
třídy. Těší nás, že na třídní schůzky docházelo 78 procent rodičů,
že v zájmových kroužcích bylo
přihlášeno 75 procent žáků školy
a že naši žáci dosáhli při přijímacích řízeních vesměs výborných
výsledků a byli přijati na zvolené
střední školy.
O prázdninách byly vymalovány prostory šaten, některých chodeb a jídelna, došlo k rekonstrukci

kabinetu vyučujících na 1. stupni.
Velkou radost nám přineslo zbudování školního hřiště z prostředků Nadace ČEZ a obce Jablůnka.
V září tohoto roku byl zahájen
se 194 žáky nový školní rok. Ve
škole působí 19 pedagogických zaměstnanců - kromě 13 učitelů jsou
to dvě vychovatelky školní družiny a čtyři asistentky pedagoga. O
chod školy (ekonomika, správa a
úklid, školní stravování) se stará 9
nepedagogických pracovníků. Zahájili jsme čerpání finančních prostředků v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání na ZŠ Jab-

lůnka. Ve spolupráci s naším zřizovatelem obcí Jablůnka a Místní
akční skupinou Střední Vsetínsko
budeme podávat žádost o finanční
dotaci na rekonstrukci počítačové
učebny. Ve fázi příprav je rovněž
žádost o dotaci na zbudování hřiště s herními prvky pro školní družinu a žáky 1. stupně. Do rozpočtu
obce na rok 2018 hodláme prosadit požadavek na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu školní tělocvičny, která by nám
umožňovala celoroční provozování sportu a míčových her a která
škole citelně chybí.

V samotném sklonku kalendářního roku 2017 chceme poděkovat za spolupráci a podporu naší
školy všem rodičům, zřizovateli obci Jablůnka, spolkům, zájmovým organizacím a celé jablůnecké veřejnosti. Přejeme Vám
do nového roku 2018 vše nejlepší,
hodně úspěchů, zdraví a životní
pohody!
Mgr. Luděk Drlík
za ZŠ Jablůnka

Tělesná výchova a sport
OHLASY ŽÁKŮ NA OTEVŘENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Dne 27. 9. 2017 bylo otevřeno nové školní hřiště s umělou
trávou u ZŠ Jablůnka. Stálo kolem 2 milionů korun, přispěly na
něho společnost ČEZ a obec Jablůnka. Patří jim za to naše velké poděkování. Před slavnostním přestřihnutím pásky promluvil nejprve do mikrofonu a pak
do kamery TV Beskyd starosta
Jablůnky Čeněk Hajný, zástupce
ČEZu a ředitel školy Luděk Drlík. Pak následovalo vystoupení
dětí ze Sokola Jablůnka – Pržno
a ukázka florbalu hochů a fotbalu
děvčat z 2. stupně ZŠ. A jak hodnotili nové hřiště a průběh jeho
slavnostního otevření někteří
žáci 6. a 7. třídy?
Hřiště je SUPER, konečně ne-

Nové hřiště s umělou trávou.
musíme hrát vybíjenou a fotbal na
trávě.
Kdybych měl to hřiště ohodnotit známkou jak ve škole, dal bych
1!
Jediná věc, která je mínus, je

to, že nám zrušili doskočiště do
dálky, ale snad se za chvíli udělá
nové. Ale otevření hřiště se celkem povedlo, bylo pěkné počasí a
vystoupení stála za to.
Jupíí! Máme nové hřiště a jsem

moc ráda, že nám ho udělali.
Z nového hřiště jsem nadšená.
Jsem z toho hřiště ráda, už bych
ho neměnila. Díky němu se těším
na každou hodinu tělesné výchovy.

PLNÍME ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ
Ve dnech 6. a 7. září
2017 jsme plnili „Odznak
všestrannosti olympijských
vítězů“. Téměř všichni žáci
školy postupně vyzkoušeli
několik různých sportovních
disciplín, např. běh na 60 m
a 1 000 m, trojskok snožmo,
hod míčkem, kliky, lehy-sedy
a další. Každý výkon byl pečlivě zaznamenán rozhodčími.
Minuty, sekundy, metry, centimetry pak byly převedeny

Plníme Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

SPORTOVNÍ KROUŽEK
Náš sportovní kroužek není zaměřený na konkrétní sport, ale
na celkové rozvíjení sportovních
schopností, zlepšování výkonů a

udržování pohybové aktivity. Na
začátku roku jsme se věnovali atletickým disciplínám a díky novému hřišti i míčovým hrám. Přes

zimu se budeme věnovat skoku
vysokému a gymnastickým disciplínám. Na jaře se opět vrátíme
k pobytu venku, a tím k atletice a
míčovým hrám. Ve „sportovkách“
se snažím žáky motivovat k pohy-
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na body a ty následně sečteny. Žáci teď mohou zjistit,
kolik bodů jim ještě chybí na
získání bronzového, stříbrného, zlatého či diamantového
odznaku všestrannosti. Během roku má pak každý žák
možnost zlepšit svou sportovní kondici pravidelným
cvičením, běháním či posilováním a odznak všestrannosti získat.
Mgr. Ivan Šošolík

bu a sportování i mimo školu. Někteří pak sami doma posilují, běhají nebo se protahují a poté s radostí ve tváři ukazují, v čem se
zlepšili, co už umí a co už dokázali.
Mgr. Pavlína Kučerová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ JABLŮNKA
Na podzim školního roku 2017/18 sportovci naší
školy poměřili úspěšně své síly s jinými školami okresu. V měsíci září se pětice starších žáků a žaček zúčastnila okresního kola v atletickém čtyřboji a skončila na 5. místě. V říjnu dosáhli mladší žáci výborného
výsledku v okrskovém kole v halové kopané. Turnaje
se účastnilo 7 družstev. ZŠ Jablůnka remizovala se ZŠ
Růžďka 1:1 a zvítězila nad ZŠ Trávníky 1:0. Vyhrála skupinu a postoupila do okresního kola. Ještě lépe
si počínalo mužstvo starších žáků v okrskovém kole
florbalu, které se konalo dne 1. 11. 2017 na ZŠ Křižná
Valašské Meziříčí. Po velmi pěkném výkonu vyhrálo
svou skupinu a v semifinále zvítězilo nad ZŠ Loučka
a spolu se ZŠ Šafaříkova postoupilo do okresního kola.
V příštím období budeme pokračovat v dalších turnajích regionální florbalové ligy. V únoru chceme uspořádat pro žáky 4. a 5. třídy a 6. až 9. třídy lyžařský výcvik
ve Velkých Karlovicích. Na jaře se hodláme zúčastnit
okrskových kol v malé kopané a Poháru rozhlasu v atletice.
Mgr. Vlastimil Vaněk

Reprezentanti školy ve florbalu.

Exkurze jako příprava na volbu povolání
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD VSETÍN

Exkurze žáků 8. ročníku do čistírny odpadních vod ve Vsetíně.

V rámci výuky chemie v 8. ročníku organizuje naše škola
v rámci projektu „Voda“ pravidelně exkurzi do čistírny odpadních vod ve Vsetíně. Před samotnou akcí nás pan učitel
seznámil s nezbytnými informacemi o vodě, jejich druzích,
vlastnostech a čištění. Exkurzi jsme spojili s turistikou. Dne
13. 10. 2017 jsme jeli na Vsetín vlakem a potom pěšky vyrazili směr ČOV. Prohlídka areálu čistírny byla zajímavá.
Pan ředitel Radek Číž nám vysvětlil, jak se mechanicky v
usazovacích nádržích a biologicky v aktivačních nádržích
čistí voda a jak se z odpadního kalu ve vyhnívací nádrži vyrábí bioplyn, který se skladuje ve velkém zásobníku a používá k vytápění všech objektů čistírny. Vše jsme mohli vidět
na vlastní oči. Do této chvíle jsme si nedokázali představit,
jak je to obtížné vrátit použitou a znečištěnou vodu zpět do
Bečvy. Po prohlídce jsme se vydali po cyklostezce směrem
Jablůnka. Užívali jsme si pěkného počasí, sbírali houby a
těšili se domů. I když byl tento den docela fyzicky náročný,
měli jsme příležitost ověřit si teoretické poznatky o čištění
vody v praxi.
Žáci 8. ročníku ZŠ Jablůnka

TECHNICKÝ JARMARK 2017
Dne 20. října 2017 jela 8. třída
v rámci technického jarmarku na
exkurzi do firem BLOCK a Nástroje a. s. Firma BLOCK je projekční, inženýrská a dodavatelská
firma, která působí v oblastech
farmacie, zdravotnictví, vzduchotechniky, izolátorové technologie
a dalších odvětví. Naše třída navštívila její pobočku ve Vsetíně,
kde má zakázkovou výrobu izolátorové technologie. Zástupkyně
firmy nám prezentovala výrobu
této technologie. Měli jsme možnost si vyzkoušet tyto stroje osobně tím, že nám do izolátoru dali
bonbony a ty jsme následně balili
do připravených obalů přes návlekové rukavice. I když to vypadalo

jako lehká práce, bylo to pro některé spolužáky náročné. V rámci této návštěvy ve firmě BLOCK
přijeli i zástupci SPŠS z Valašského Meziříčí, kteří nám představili jednotlivé studijní obory.
Žáci se tak mohli podívat, jak se
dají ve 3D programu navrhnout
různé stavby a zařídit kuchyně
nebo koupelna a další místnosti.
Druhá firma, kterou jsme navštívili, byla firma Nástroje a. s. Firma
vyrábí kvalitní řezné nástroje na
obrábění otvorů jako vrtáky, výstružníky a podobné nástroje. Prošli jsme si výrobou těchto nástrojů
a následně nám ukázali kontrolu
vyrobených dílů. I v rámci této návštěvy se nám prezentovala ukáz-

Technický jarmark - exkurze do firem BLOCK a Nástroje a. s.
kou učebních oborů další škola
SOŠ Josefa Sousedíka. Naše třída si následně prošla dílnami,
kde mají studenti této školy praxi.
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Myslím, že se exkurze vyvedla a
že některé spolužáky inspirovala
pro výběr budoucího zaměstnání.
Marie Žáčková, 8. třída

NÁVŠTĚVA VE STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE JOSEFA SOUSEDÍKA
V rámci budoucí volby povolání navštívili 24. 10. 2017 žáci 7.
ročníku odborná pracoviště Střední odborné školy Josefa Sousedíka ve Vsetíně. V restauraci Bečva,
kde probíhá praxe výučních oborů cukrář, kuchař a číšník, připravili učitelé odborného výcviku
a studenti pro polovinu naší sedmé třídy čtyřhodinový program
plný praktických aktivit. Nejprve
jsme měli možnost naučit se
různé techniky skládání ubrousků
a seznámili jsme se se správně
založenou slavnostní tabulí. Následovala kuchařská část, a to
příprava bramboráků. V poslední části jsme si vyzkoušeli práci
cukrářů, modelovali jsme marcipánová zvířátka a zdobili vánoční
perníčky pod vedením šikovných
učnic. Žáci se dozvěděli, jak probíhá výuka v těchto oborech, jaké
mají studenti možnosti, co je náplní oborů apod.

Návštěva žáků ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka ve Vsetíně.
Druhá polovina žáků sedmé třídy se ten den vypravila na Bobrky, kde se nacházejí technické
dílny odborného výcviku SOŠ
Josefa Sousedíka. Hned poté, co
nám paní dr. Hlavicová předsta-

vila program školy a perspektivy
jejích absolventů, se skupina deseti žáků vydala do truhlářské dílny. Pan mistr měl už pro každého
připraven pracovní stůl, sadu nářadí a materiál: smrková prkén-

ka. Z nich si všichni vyrobili rámeček. Podle následného hodnocení žáků byla exkurze zábavná a
přínosná.
Mgr. Hana Dřevojánková,
Ing. Petr Zvardoň

Školní preventivní programy
NEJMLADŠÍ S NEJSTARŠÍMI
Pátého září se žáci první a deváté třídy vydali na společnou pro-

cházku na Vlčí vyhlídku. Spojili
se tak nejmladší a nejstarší žáci

naší školy. Každý deváťák si vylosoval svého prvňáčka a měl za
úkol o něm během vycházky zjistit několik informací. Po návratu z

procházky pak deváťáci představili své prvňáčky.
Mgr. Alena Vaculíková,
Mgr. Lukáš Smilek

Společná vycházka deváťáků s prvňáčky.

NÁVŠTĚVA DOMU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
Ve středu dne 4. 10. 2017 jsme
se vydali do Domu se zvláštním
režimem v Pržně. Po vstupu nás
uvítaly moc milé paní, které nás
seznámily s programem na tento den. Hned jsme zahájili první

činnost. V podkroví jsme si mohli vybrat, jestli chceme malovat na
hrnek nebo na obličej. Po tvoření
nás odvedli do jídelny, kde už na
nás čekal pán, který nám přednášel o alkoholu. Ještě před přednáš-

kou pro nás bylo připraveno občerstvení, a to vdolky s tvarohem
a povidly. Přednáška byla naučná,
díky ní jsme zjistili rizika alkoholu, jak se ho vyvarovat a proč alkohol nepít. Tímto návštěva skon-

Jablůnecký zpravodaj - strana 13

čila a kdo chtěl, mohl se zúčastnit
nepovinné hipoterapie, to je speciální léčba pomocí jízdy na koních.
A právě na těch koních jsme se
mohli svézt. Tato akce se mi moc
líbila, protože byla velmi naučná.
Největší radost mám z hrníčků,
které jsme malovali.
Lenka Uhříková, 6. třída

ETICKÉ DÍLNY

Etické dílny - programy primární prevence.
Ve čtvrtek 19. října proběhly na
naší škole první preventivní programy v tento školní rok. Ve čtvr-

té a šesté třídě měla svůj program
paní Zajíčková s „Etickými dílnami“. V sedmé a deváté třídě pro-

běhly programy pana Palackého z
organizace ACET ČR. Programy
primární prevence jsou zaměřeny

na předcházení rizikovým jevům
mezi žáky a na vztahy mezi žáky.
Mgr. Lukáš Smilek

Základní umělecká škola
Vážení přátelé, milí žáci,
za okny se pozvolna objevuje sníh, blíží se vánoční svátky a
také finále prvního pololetí. Žáci
se pilně připravují na slavnostní
adventní a vánoční koncerty, ale
také na soutěže, které každým rokem vyhlašuje MŠMT a které se
budou konat hned na začátku nového roku. Naši nejlepší žáci hudebního a tanečního oboru budou
naši školu reprezentovat ve školním, okresním, krajském a třeba i
v ústředním kole.
Aby se žáci, ale i vy rodiče a
všichni návštěvníci cítili v naší
škole příjemně, je třeba stále něco

budovat, opravovat a dovybavovat. Na začátku školního roku se
povedlo zrealizovat rekonstrukci staré plynové kotelny, jejíž výkon byl naprosto slabý, a bylo třeba kotle, které si od roku 1991 své
„odsloužily“, nahradit kotly novými a modernějšími.
Na začátku měsíce listopadu se
zástupci naší školy účastnili prvních organizačních setkání mezinárodních projektů Erasmus+ ve
Francii a ve Španělsku.
FRANCIE, Vienne, Lyon
05. – 10. 11. 2017
Na pracovním setkání projek-

tu Erasmus+ ve Francii naši školu
reprezentoval Roman Konůpka,
ředitel školy a manager projektu,
Mgr. Veronika Lelková, zástupkyně ředitele a Bc. Zuzana Sušňová
externí koordinátorka. Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na
organizaci celého tříletého projektu.
ŠPANĚLSKO, Málaga,
San Fernando, Cádiz
12. – 19. 11. 2017
Na pracovním setkání projektu
Erasmus+ ve Španělsku naši školu reprezentoval Roman Konůpka, ředitel školy a manager pro-
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jektu, Petra Slováková, vedoucí
pěveckého oddělení a Bc. Zuzana
Sušňová externí koordinátorka.
Toto pracovní setkání bylo zaměřeno na organizaci celého tříletého projektu.
Milí žáci, přátelé, přeji vám
všem radostné a pohodové Vánoce, hodně sněhu, romantiky, krásnou vánoční pohodu a do nového
roku 2018 především pevné zdraví, štěstí, lásku a mnoho úspěšných dnů po celý rok.
Těším se na setkání s vámi
v roce 2018.
Roman Konůpka,
ředitel školy

Jak si školkové děti užívaly výletů hrazených
z výdělku Předvánočního jarmarku 2016
V minulých letech jsme vždy
část výdělku z předvánočního jarmarku věnovali na dobročinné
účely (Zvířecí útulek Vsetín, Záchranná stanice zvířat Hošťálková...). Tentokrát jsme se rozhodli, že výdělek ve výši 11.063 Kč
(9.463 prodej, 1.500 Kč tombola,
100 Kč perníčky) použijeme výhradně pro děti naší MŠ.
Při úvahách, co dětem nabídneme, co by se jim asi líbilo,
jaký program vymyslíme, kde
jsme ještě s dětmi nebyli, co by
bylo pro děti nejen zajímavé, ale
i poučné, jsme zvolili výlet do
Zlínského divadla. Věděli jsme,
že hodně dětí v klasickém velkém divadle nikdy nebylo. Pojali jsme tento výlet jako společenskou událost pro starší děti. V den
„D“, úterý 28. února 2017, přišli
všichni krásně oblečení. Chlapci
v košilích, děvčata v sukýnkách,

v šatech. Z druhé a třetí řady divadelního hlediště měly děti legrační představení Opice Žofka a
její kamarádi ze ZOO jako „na
dlani“, skvěle se bavily. Byl to
moc pěkný zážitek pro všechny
děti a určitě si do zlínského divadla zase někdy zajedeme. Bylo to
moc prima.
O měsíc později v úterý 21.
března 2017 výletovala skoro celá
naše školka. Doma (v MŠ) jsme
nechali jen paní kuchařky. Ti nejmenší v doprovodu dospělých
cestovali autobusem do Valašského Meziříčí, kde navštívili HOPI
PARK. To bylo radosti. Předplacená hodina her rychle uběhla a dětem se ještě vůbec nechtělo zpátky do autobusu a do školky.
Starší děti cestovaly hromadnou dopravou. „Zelená jablíčka“
jela autobusem a „Červená jablíčka“ vlakem do Vsetína. Ve vsetín-

ském zámku byl pro děti připraven vzdělávací program s názvem
„Co šeptá Bečva“. Děti se naučily
vytvořit mrak v plastové láhvi, dozvěděly se mnoho zajímavých informací o řece, o zvířátkách žijících ve vodě a jejím okolí, s obdivem sledovaly filmové záběry pod
hladinou řeky. Nejvíce se jim líbil
bobr, jak táhne pod hladinou dřevěnou kládu na svou hráz.
Po programu jsme společně
stoupali po schodech do zámecké věže, kolem vycpaných zvířátek - medvěda, čápa, ptáčků,
až na zámeckou vyhlídku. Nejen
řeku Bečvu, ale celý Vsetín jsme
sledovali jako z letadla. V 11 hodin se rozezněly zámecké zvony.
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Děti ve věži s obdivem sledovaly
hodinový stroj se spoustou otáčejících se ozubených koleček, které
společně rozezněly zámecké zvony. Prošli jsme znovu galerií v zámecké věži, zamávali medvědovi,
ptáčkům, ovečkám i vodníkovi a
spěchali na autobusovou zastávku, kde už na nás čekal připravený autobus. Cestou do Jablůnky děti sledovaly zámeckou věž,
dokud nám nezmizela z dohledu.
Všechny tyto aktivity, včetně dopravy, byly financovány z výdělku Předvánočního jarmarku 2016.
Veselým čertovským vystoupením a vánoční písničkou jsme zahájili Předvánoční jarmark 2017.
Nejen paní učitelky, děti, ale i rodiče a další rodinní příslušníci se
podíleli na výrobě vánočních ozdob, perníčků, přáníček a dalších
produktů, jejichž prodej nám přinesl výdělek 10.521 Kč. A jak naložíme s vydělanými penězi? Určitě si znovu zajedeme s dětmi do
zlínského divadla, máme plán i na
dobročinné využití části výdělku,
pro nejmenší děti vymyslíme pěkný program.
Děkujeme ještě jednou všem,
kteří nám věnovali výrobky k prodeji, materiál pro výrobu, těm,
kteří nám pomohli s dopravou, organizací, i těm, kteří si v našem
stánku nakoupili. Vaše pomoc
rozzářila a znovu rozzáří oči, potěšila a jistě znovu potěší srdíčka
našich dětí.
Za zaměstnance MŠ Jablůnka
Marie Navrátilová, ředitelka MŠ

Jablíčková školka v Jablůnce přivítala nové kamarády
V čase, kdy si paní učitelky i
další zaměstnanci a děti užívali
letních prázdnin, to v naší školce vypadalo jako na opravdovém
staveništi. Nákladní auta, bagr,
vrtačky, kladiva, sbíječky a další
stavební technika byly slyšet nejen ve všední dny, ale i o víkendu.
Opravovali jsme topení, chodník a
nádvoří u hlavního vstupu do MŠ,
zaměstnanci OÚ Jablůnka opravovali část oplocení MŠ. Nejnáročnější stavební úpravou byla instalace lapače tuků, která s sebou
přinesla nejen venkovní stavební a
zemní práce, ale také vnitřní úpravy týkající se napojení odpadů do
nové speciální nádrže - LAPOLU.
Při zahájení prázdninového provozu 14. srpna 2017 byla většina
prací hotová.
Školní rok 2017/2018 jsme
zahájili 1. září 2017 s 64 dětmi
umístěnými ve třech třídách MŠ.
Nových dětí máme v letošním
roce 17, z toho 7 dětí k 1. 9. ještě
nemělo 3 roky. Povinného předškolního vzdělávání se účastní 20
dětí navštěvujících 2. třídu „Červená jablíčka“. Zatímco ti velcí
předškoláci jsou na školku zvyklí, mají tu své kamarády, ti malí si
teprve postupně zvykají na soužití ve skupině vrstevníků, pláč
a smutek střídá radostný smích a
výskání při hrách a zejména při
příchodu maminky, tatínka, babičky, dědečka.
Děti se těší na divadla, která
přijíždějí do naší MŠ každý měsíc a obohacují náš vzdělávací
program. Divadlo Šikulka přijelo
s pohádkou „O poslušnosti a pořádku“, divadlo Sluníčko zahrálo dětem hned tři pohádky a divadlo Leonka předvedlo pohádku
„Jak se brouček ztratil“, pohádku
„Pták Ohnivák a liška Ryška“ si
prožily děti v měsíci listopadu.
Měsíc říjen je u nás již tradičně spojen s oslavou svátku stro-

mů a loučením s přírodou, která se ukládá k zimnímu spánku.
Pro děti jsme připravili projekt ve
spolupráci s veterinární službou
ČR s názvem „Máme rádi zvířata“, o týden později jsme společně
s rodiči dětí navštívili Farmu Pržno. Pracovníci Lesů ČR připravili i letos pro děti dopolední program „Lesní pedagogika“, společně s dětmi i jejich rodiči jsme
si vyšli na odpolední vycházku do
přírody, zazpívali, zahráli si hry,
vypátrali poklad a rozloučili se se
stromy. Vycházku jsme zakončili
opékáním špekáčků u ZŠ.
hrách, praktických činnostech.
S blížícím se koncem roku chci
i touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům MŠ za ochotu,
vstřícnost, nové nápady a neutuchající energii, kterou s láskou
věnují našim malým dětem ve
školce. Radost v očích, upřímný smích, dětské objetí a spokojenost jsou pro nás tím největším
dárkem.
Letošní podzim nám přinesl i
smutné chvíle. Odešel nám skvělý člověk, kamarád, obětavý a
spolehlivý zaměstnanec, topič a
údržbář, pan Petr Žáček. ZůstáUsínající příroda nám zanechala spoustu dárků – plodů, nádherně zbarvených listů, zajímavých
větviček, suchých trav, mechů a
dalších přírodnin, které používáme k tvoření s dětmi, k výzdobě školky, knihovny, nástěnky na
obecním úřadě i v obchodě Hruška.
„Týden darů přírody“ jsme připravili pro děti ve spolupráci s naší
školní kuchyní a rodiči. Měli jsme
bramborový, mrkvičkový, dýňový
a jablíčkový den spojený s tematickými pohádkami, příběhy, říkadly, hrami, tvořením, přípravou
pokrmů, ochutnávkami. „Brambory, brambory, to je strava naše,

někdy jsou jen na loupačku, někdy je z nich kaše,“ jsme si zpívali
při dopolední bramborové svačince. Tvořili jsme bramborové korále, bramborová zvířátka, tiskátka,
další den děti pekly jablečné záviny, jablíčkový kompot, z dýně
nám paní kuchařky upekly výborný moučník, uvařily dýňovou polévku, děti nakrájely dýni a paní
kuchařky uvařily kompot, loupali
jsme dýňová semínka a ochutnávali zdravá jadérka.
Díky výborné spolupráci všech
zaměstnanců si naše děti užívají krásné chvíle při tematických
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vá s námi alespoň v našich vzpomínkách.
Rok 2017 se chýlí ke konci a
nás čekají krásné adventní chvíle
a vánoční čas. Ohlédnu-li se zpět,
mám radost z pěkných akcí s dětmi, s rodiči a zaměstnanci školky,
zřizovatelem obcí Jablůnka, spolky, firmami a dalšími organizacemi nejen v MŠ, ale i v obci. Jménem svým i jménem všech zaměstnanců naší MŠ děkuji všem,
kteří nám pomáhají a podporují
nás.
Marie Navrátilová,
ředitelka MŠ

Volejbalový tým Draci Jablůnka
DĚTSKÝ DEN 2017
Na 10. 6. 2017 náš oddíl volejbalistů naplánoval tradiční dětský
den v Jablůnce.
V pátek před akcí proběhly
přípravy na zdar akce, pracovníci obecního úřadu připravili bezchybně výletiště, kde se vše mělo
odehrát. Pan Štefek nám opět za
velice solidních podmínek zapůjčil atrakce pro děti, přijel, připravil, zaškolil.
Naše partička vymyslela soutěže, ke kterým vytvořila kostýmy, zapůjčila a dovezla si ze základní a mateřské školy propriety
potřebné pro výkony spojené se
soutěžemi. V sobotu ráno - v den
konání - se počasí rozhodlo nám
nepřát a výletiště se proměnilo v
jednu velkou vodní atrakci. Bylo
rozhodnuto, vše se muselo přeložit na neděli. Nebudeme dále napínat. V neděli 11. 6. nám krásně
svítilo sluníčko, díky ochotě obce,
která stále rozhlasem informovala
o změně termínu, přišlo plno dětí
a dětský den 2017, nesoucí se v
duchu starých dobrých večerníčků, naštěstí vypuknul v celé své
parádě. Bylo plno, děti si užívaly
soutěže, atrakce, doprovodný pro-

gram. Perfektně fungovalo i zajištěné občerstvení. Bohatá tombola
byla vyprodaná rychlostí blesku.
Vrcholem všeho byla atrakce prezentovaná jako překvapení dne a
můžeme Vám zodpovědně říci, že
stála opravdu za to. Moc jsme si
to jako pořadatelé užili, děti a rodiče také. Co jiného si přát více.
Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří se podíleli na průběhu této akce.

Rodičům, že s dětmi přišli.
Mateřské škole a Základní škole za ohromnou pomoc a vystoupení s dětmi. Obecnímu úřadu
za ochotu pomoci s čímkoli byla
potřeba. Moderátorovi, který tak
jako MVDr. Křupalová a policejní vystoupení se psy v neděli vystupovat nemohl, ale ochotně zapůjčil aparaturu a zaškolil
naše lidi.
Děkujeme klukům ze skupiny

Černí Salamandři, že ochotně zaskočili se svou show žonglování a
parkur. Velký dík také všem sponzorům, kteří jako vždy nezklamali
a ochotně pomohli finanční částkou nebo darem.
Finanční částka, kterou jsme
utržili na této akci, byla jako pokaždé rozdělena mezi místní školu a školku.
Tuto akci zastřešil Obecní úřad
Jablůnka.

kvetla! Parádní představení šermířů, ohnivá show, zajímavé soutěže, vše nasvítil nádherný ohňostroj podbarvený úžasným hudebním doprovodem. Mezi tím
vším se děti samozřejmě již dávno vydaly na svou stezku odvahy
a musíme říci, že byly ohromně
statečné. Zvládly i noční můru,

pavouky a jinou havěť, čerty, mrtvého Santu se sestřičkou, kostlivce, čarodějnice a mnoho, mnoho
dalších nadpřirozených bytostí.
Přestože náš les je ochromen
kůrovcovou kalamitou a musela
se vytýčit poněkud jiná trasa, myslíme si, že byla dostatečně strašidelná a jako vždy zajímavá.

STEZKA ODVAHY 2017
V pátek 13. 10. 2017 vypukla každoroční strašidelná jízda v
Jablůnce. Den byl zvolen opravdu šťastně. Počasí přálo, pracovní
nálada panovala vynikající. Obecní úřad opět pomohl zajistit přípravu kurtů, kde akce probíhala.
Dobrovolníci-pořadatelé-účinkující, všichni fungovali, jak měli.
Od rána se chystalo, vařilo, zdobilo, uklízelo. Odpoledne bylo vše
připraveno na jedničku a stezce
odvahy nic nebránilo vypuknout.
Nejen že vypukla, ale ona i roz-
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Nakonec nám vše samotné děti
zaznamenávaly do kroniky, která
je samozřejmě uchovávána a opečovávána jako oko v hlavě v budově Spartaku.
Na kurtech zatím myslivci nandávali gulášek, fritézy fritovaly
langoše, hranolky a jiné dobroty
jako o život, pivní mok nepěnil a
čajík nebo svařáček pěkně zahříval. Tombola byla opět úspěšná
a velmi bohatá. Děti i dospělí se
velmi dobře bavili. Účast byla mimořádná.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci
ochotně podíleli. Účinkujícím, organizátorům, členům Spartaku,
který vše zastřešoval, obecnímu
úřadu, rodičům s dětmi a bezpochyby sponzorům, bez kterých by
to zkrátka nešlo. Byli jste všichni
úžasní, děkujeme!

Finanční částka z této akce byla
vložena na účet Spartaku, abychom mohli zakoupit nové sportovní nářadí do naší tělocvičny.
Sportovně samozřejmě také nezahálíme:
Na jaře jsme absolvovali úspěšně Chlebíčkový turnaj ve volejbale.
Turnaj badmintonu v budově
Spartaku Jablůnka.
2x týdně pravidelný trénink volejbalu.
Co nás ještě čeká a nemine (v
době vydání zpravodaje již bude
za námi):
25. 11. 2017 – Chlebíčkový
turnaj ve volejbale ve Valašském
Meziříčí
2. 12. 2017 - Rozsvěcování vánočního stromu (čert a Mikuláš)
5. 12. 2017 - Čert a Mikuláš

pro děti v Mateřské školce Jablůnka
8. 12. 2017 – Mikulášská besídka ve Spartaku pro všechny

Přejeme všem krásné a pohodové Vánoce a mnoho zdraví a štěstí
v novém roce.
Volejbalový tým Draci Jablůnka

TJ Spartak Jablůnka
Přátelé, sportovci, fungujeme
stále, přijďte se přidat.
V budově Spartaku, která již
patří pod obecní úřad, i nadále
fungujeme jako TJ Spartak Jablůnka. Jsou zde aktivní družstva
volejbalu, nohejbalu, cvičení s

dětmi. Možnost ping-pongu, badmintonu, fotbalu, florbalu apod.
Najdete tu i půjčovnu kostýmů
nebo novou posilovnu.
Dále se vybudovala nová kuchyně, která nabízí další využití.
Bližší informace najdete i na na-

šich FB stránkách Spartaku Jablůnka.
Pravidelně se schází fungující
výbor Spartaku ve složení:
Předseda: Martinková Libuše
Místopředseda:
Hříbková Miroslava

Správce majetku:
Mrlinová Barbora
Zapisovatel: Čižmářová Jana
Účetní:
Štindl Petr
a zástupci jednotlivých oddílů.
Informace se snažíme pravidelně
aktualizovat na FB stránkách.

cvičitele. Na sílu se neklade důraz
a jednotlivé zatížení je uzpůsobené pro každého jedince s různou
výkonností. Mohou trénovat muži
i ženy společně. První trénink je
zdarma a pokud vás neodradí,
můžete pokračovat s každým dalším za 50 Kč. Výsledek na sobě
poznáte během jednoho měsíce.
Kapacita posilovny pro individuální tréninky je asi 5-6 osob
současně. Trénuje se pravidelně
dvakrát, třikrát nebo čtyřikrát týdně. Záleží na chuti a možnostech
zájemců. Jednotlivý vstup stojí 50
Kč, desetivstupová permanentka
je za 450 Kč a měsíční neomezená za 500 Kč.

A ještě co za vložené peníze
máte k disposici:
Šatnu na převlečení a samostatnou uzamykatelnou skříňku. Posilování na přístrojích a činkách,
v kardiozóně si můžete zašlapat
na profesionálních spinningových
kolech, cross-traineru, veslovacím trenažéru nebo se proběhnout
na běžeckém trenažéru s plynulou
regulací rychlosti a stoupání. Po
tréninku je k disposici příjemná
teplá sprcha. Celou posilovnu si
můžete prohlédnout na stránkách
www.jablunka.cz.
To vše za pouhých 50 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Oddíl fitness TJ Spartak Jablůnka

Posilovna-fitness
Ve 2. čtvrtletí tohoto roku se
podařilo zprovoznit v prostorách
tělocvičny TJ Spartak Jablůnka
fitness centrum. Vybavení sportoviště bylo vybudováno za finanční podpory obecního úřadu a
TJ Spartak Jablůnka. O provoz a
údržbu se stará pět členů Spartaku
z oddílu fitness. Trénovat je možno v odpoledních hodinách 15:0020:00 v pracovních dnech. V dalším období plánujeme otevřít ještě v sobotu. Průměrná návštěva
sportoviště se pohybuje kolem
pěti osob denně. Věkové omezení
je dosažení věku 14 let. Horní hra-

nice omezená není. K disposici je
kvalifikovaný trenér II. třídy a zaškolený personál, který vám poradí, jak začít i pokračovat.
Každou středu je možnost
účastnit se kruhového tréninku.
Cvičí se ve dvou časových intervalech. 16:00-17:30 a 18:0019:30. Tento trénink je vhodný
pro každého, kdo chce dosáhnout zvýšení fyzické a vytrvalostní kondice a nechce přemýšlet o individuálním cvičení. Cvičí
se v týmu a nepotřebujete k tomu
žádnou přípravu, jen chuť se trochu zdravě zapotit pod dozorem
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TJ Sokol Jablůnka – Pržno
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a náš spolek dostává opět příležitost Vám
představit a přiblížit svoji činnost.
TJ Sokol Jablůnka – Pržno funguje v obci již dlouhá léta a po několikaleté odmlce se opět vrátil ke
své podstatě, a to sportu.
Již druhým rokem se intenzivně
věnujeme sportování a pohybu, a
to především dětí. V letošním roce
máme otevřeny čtyři oddíly. Pro
nejmenší děti probíhá každý čtvrtek od 9:45 do 10:45 h cvičení rodičů s batolaty. Zde se děti od 1
roku seznamují s prostředím tělocvičny, získávají první kontakt s
cvičebním nářadím a pomůckami
a s kolektivem ostatních dětí.
V oddíle cvičení rodičů s dětmi od 2 do 5 let jsou již děti připraveny na náročnější pohyb a učí
se cvičit na nářadí, s pomůckami
a spolu s rodiči získávají základní
pohybové návyky. Rodiče s dětmi
cvičí každý čtvrtek od 16:00 do
17:00 h. Oddíly mladšího a staršího žactva se zaměřují především
na základy gymnastiky, atletiky,
míčových her a spoustu další zábavy a pohybu. Mladší a starší
žáci cvičí každý čtvrtek od 17:00
do 18:00 h.
Spolek se také pravidelně podílí a zapojuje do akcí konaných
v naší obci. Děti se představily
na slavnostním otevření hřiště

vedle Základní školy v Jablůnce
- se sletovou skladbou „Cirkus“,
členky Sokola pravidelně vypomáhají na akci Stezka odvahy a
ve spolupráci s TJ Spartak - volejbalový tým Draci se letos zapojily i do příprav a realizace
mikulášské besídky.
V současné době má spolek již

přes 100 členů a další určitě uvítáme. V roce 2018 se rodiče, děti a
ženy zúčastní Všesokolského sletu v Praze. Nácvik skladeb je již
v plném proudu. Můžete nás podpořit zakoupením sletové známky
v hodnotě 50 Kč, která je k dispozici u hospodářky paní Zavadilové.

Děkujeme všem členům, rodičům, občanům naší obce a obci
za podporu a popřejme si krásné
a klidné Vánoce a nový rok ať je
alespoň stejně úspěšný jako ten
letošní.
Za spolek TJ Sokol
Jablůnka – Pržno starostka
Silvie Procházková

Sportovně-kulturní komise v roce 2017
Komise se sešla v průběhu roku čtyřikrát s průměrnou účastí 11 zástupců
jablůneckých zájmových organizací

a spolků. Hlavním bodem programu
našich porad bývá především tvorba
a aktualizace plánu akcí pořádaných

Aktualizace kalendáře akcí v Jablůnce 2017/2018
Prosinec

2. 12.

Rozsvěcování vánočního stromečku

OÚ Jablůnka

5. 12.

Pohádkové kreslení s A. Dudkem

Knihovna J.

8. 12.

Mikulášská besídka v sokolovně

OÚ Jablůnka

10. 12. Adventní koncert Rokytenky

FS ČCE v J.

12. 12. Beseda s chirurgem v Kazachstánu

Knihovna J.

31. 12. Silvestr a Nový rok u obecního úřadu

OÚ Jablůnka

Leden

30. 1.

Beseda o Španělsku a Portugalsku

Knihovna J.

Únor

7. 2.

Porada SKK

SK komise

20. 2.

Beseda v knihovně o Indii

Knihovna J.

Březen

29. 3.

Velikonoční jarmark

SK komise

Duben

7. 4.

Ukliďme Česko - Ukliďme si Jablůnku

SKK, OÚ J.

27. 4.

Zájezd seniorů na FLORU Olomouc

OÚ Jablůnka

v průběhu roku pro veřejnost. Letos jsme byli s finanční podporou obce Jablůnka hlavním organizátorem 1. ročníku velikonočního a 4. ročníku vánočního jarmarku. Zorganizovali
jsme výstavu černobílých fotografií Jablůnky, které byly vystaveny v průběhu října a listopadu 2017 v knihovně.
Všem organizátorům akcí pro veřejnost patří naše uznání za
to, že pomáhají zpříjemňovat život v obci. Občanům Jablůnky
děkujeme za zájem o nabízené aktivity a těšíme se na setkání
při dalších úspěšných akcích v roce 2018.
Luděk Drlík, předseda SK komise
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Fotbalový klub Jablůnka z. s.
MUŽI
Mužstvu dospělých pod vedením trenéra Milana Gajdůška se po sestupu
z okresního přeboru do III. třídy podařilo zkonsolidovat a doplnit vhodnými
typy hráčů. Po podzimní části soutěže
obsadilo naše mužstvo 1. místo, kde ve
12 zápasech (11 výher a 1 porážka) získalo 33 bodů s celkovým skóre 35:8. Za
tento výsledek patří všem hráčům starším i mladým včetně realizačního týmu
a vedení poděkování. Všichni věříme,
že po zimní přípravě, která začíná v lednu a bude probíhat na venkovním hřišti
s umělým povrchem a v sokolovně, bude
jarní část sezóny stejně úspěšná jako ta
podzimní a v konečném důsledku bude
zakončena postupem zpět do okresního přeboru, kde minimálně vzhledem
k dlouhodobé tradici náš klub patří.

MLADŠÍ ŽÁCI A STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Před zahájením nové sezóny nás oslovili
funkcionáři Sokola Růžďka s žádostí o spojení mládežnických celků z důvodu nedostatku hráčů v této kategorii. Tato nabídka byla
pro nás celkem zajímavá, protože jsme mohli
umožnit přestup 4 talentovaným klukům do
Vsetína, kde mají možnost osobní konfrontace s nejlepšími celky na Moravě (1. liga).
Hráči z Růžďky výborně doplnili naše celky mladších žáků a starší přípravky a stávající trenérský tým Bartoň, Janírek a Šmíra byl
doplněn a rozšířen o Michala Pavlicu. V zimní přestávce máme možnost trénovat v sokolovně s posilovnou a k dispozici je i nové hřiště s umělým povrchem u základní školy. Po
novém roce jsou naplánované halové turnaje
zejména na Hovězí a v Hošťálkové.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Další fotbalový rok zahájila
mladší přípravka v pozměněné sestavě. Věkově starší fotbalisti se
posunuli do přípravky starší, a proto bylo nutné doplnit mladší přípravku novými hráči. Tito se své
úlohy zhostili velmi dobře. Mužstvo mladší přípravky tvoří hráči
z Jablůnky, Pržna a Růžďky. Tato
kategorie má svoji uzavřenou soutěž, která své zápasy hraje formou
turnajů. Zpravidla se turnaje hrají v hlavní fotbalové sezóně (podzim-jaro). Dle rozlosování hostí vždy domácí tým další tři mužstva a hrají systémem „každý s ka-

ždým“. V této kategorii začínajících fotbalistů se prvotně nejedná
o to, aby vítězili, ale především o
to, aby děti hrály s radostí, získaly
herní praxi, a tím pádem si zvyšovaly jak fyzické, tak i své fotbalové
dovednosti, a to vše v duchu svého
teamu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem rodičům, kteří
podporují své děti v jejich rozvoji
a pomáhají s fungováním mužstva,
jako je účast na tréninku, dovoz
hráčů na zápasy a pomoc při přípravě dětí na zápas. Rádi přivítáme do našich řad nové fotbalisty a
fotbalistky od 4-5 let věku. Trénin-

Pravidelnou součástí činnosti našeho klubu bývá na přelomu měsíce
srpna a září vzpomínkový zápas na památku našeho spoluhráče a kamaráda Břetíka Hrušky. Ve vzájemném zápase poměřili své síly hráči
dříve narození Jablůnky a Zbrojovky Vsetín. Důležitým prvkem pro
kvalitní fotbal musí být perfektně připravený trávník a fungující zázemí.

ky jsou v zimním období 2x týdně
(středa a pátek od 16 hod.) v sokolovně. Trenérské výchově našich

nejmenších se věnuje Lukáš Hajný
a Jaroslav Smilek, kteří jsou držitelé trenérské licence „C“.

Tímto bychom chtěli poděkovat pracovníkům obecního úřadu a správci panu Vaculíkovi za obětavou práci, kterou pro náš klub vykonává.
Děkujeme obecnímu úřadu a sponzorům za finanční a materiálovou
podporu a přejeme všem fanouškům a příznivcům našeho klubu klidné
a spokojené prožití vánočních svátků.
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