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Vážení spoluobčané,
právě končící rok 2018 byl rokem, kdy občané ČR volili své zástupce do zastupitelství obcí a části Senátu ČR. Tyto
události jsou ale někdy jen povrchem společnosti. Pod tímto povrchem jsou mnohdy důležitější zvyky a tradice, které
přetrvávají generace.
Mezi nejpěknější a nejstarší zvyky patří dodržování vánočních svátků. Je to čas, kdy se rodina může v klidu setkat,
zapomenout na okolní svět a radovat se z blízkosti svých nejbližších. Věřím, že jako obci, tak i Vám občanům, se mnohé
v tomto roce vydařilo a případné překážky byly zdolány k Vaší spokojenosti. Klíč zdánlivě neřešitelných úkolů spočívá
velmi často v mezilidských vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout nebo najít stejný kompromis.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i zastupitelstva obce klidné a šťastné prožití vánočních svátků, co nejvíce
pohody, odpočinku a co nejvíce dobrých mezilidských vztahů. Do příštího roku 2019 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a
úspěchů ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný - starosta

Činnost výjezdové jednotky hasičů obce
Jablůnka v roce 2018
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok, i v roce letošním naše jednotka zajišťovala
požární bezpečnost v Jablůnce i
v okolních obcích. Celkem jsme
(k 30. 11. 2018) zasahovali u 36
mimořádných událostí. Nejčastěji se jednalo o požáry (celkem
20x), a to zejména o požáry lesních porostů, kde jsme zasahovali
v jedenácti případech. Nejčastěji
jsme zasahovali přímo v Jablůnce a to v deseti případech. Nejdále
nás Krajské operační a informační středisko vyslalo k požáru lesa
v Rajnochovicích a k rozsáhlému
požáru lesního porostu v Rožnově
pod Radhoštěm.
Mimo zásahovou činnost jsme
pomáhali v naší obci, kdy jsme
především prováděli čištění kanalizací a umývání cest. Samozřejmě jsme také absolvovali všechna
povinná školení u Hasičského záchranného sboru a cyklické školení jednotky na stanici HZS Vsetín.
V listopadu jsme se také zúčastnili cvičení okrsku v Ratiboři.
V letošním roce se nám podařilo dosáhnout významného milníku v naší novodobé historii.
Podruhé v historii naší jednotky
máme úplně nové vozidlo. V polovině listopadu jsme si převzali
nový dopravní automobil s přívěsným vozíkem a terénní čtyřkolku
s přívěsným vozíkem.
Dopravní automobil na podvozku Ford Transit 4x4 s přívěsným vozíkem nám dodala firma Auto Trutnov, která provedla jeho úpravu a vybavení dle zákonných předpisů pro hasičská
vozidla. Dopravní automobil v
základním provedení umožňuje
přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva s osobními zavazadly. Vozidlo je schopno

přepravit najednou 9 osob a další
materiál uložený v zadním prostoru, případně na přívěsném vozíku.
Automobil je z hasičského hlediska v základní výbavě. Ve výbavě
vozidla tak najdeme například:
vozidlové radiostanice (digitální
i analogová), ruční LED svítilny,
pracovní magnetická LED světla,
která lze umístit zvenku na vozidlo, záchranářský batoh, ruční vyprošťovací nástroj, hasicí přístroj,
ale i střešní nosič pro uložení dalšího příslušenství. Firma Auto
Trutnov nám k vozidlu ZDARMA dodala také dva záchranářské nože a všechny přídavné LED
moduly v majákové rampě.
Od 30. 11. 2018 je naše jednotka vybavena o automatický externí defibrilátor (AED) značky LIFEPAK 1000, který jsme dostali sponzorským darem od Auto
Trutnov. AED je přístroj používaný při zástavě srdečního oběhu a
je schopný elektrickým výbojem
obnovit pravidelnou činnost srdce. Naše jednotka tak bude moci
být povolána i k akutním zdravotním stavům, kdy rychlou a správnou resuscitací ve spojení s AED
můžeme být nápomocni k obno-

vě životních funkcí u postižených
osob. Navíc tento typ AED je
kompatibilní s vybavením Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, což ještě více ulehčí
naši spolupráci.
Celková cena dopravního automobilu s přívěsným vozíkem je:
1.439.980 Kč. Z této částky pokryje 450.000 Kč státní dotace od Ministerstva vnitra ČR a 300.000 Kč
dotace od Zlínského kraje. Obec
Jablůnka tak na toto vozidlo doplatí celkem 689.980 Kč.
Terénní čtyřkolku Gladiator
X850 EPS s přívěsným vozíkem Forester X2 nám dodala firma Slobag
Group s. r. o., 4kolky Zlín. Terénní čtyřkolka bude
sloužit
zejména
pro záchranu osob
v nepřístupném terénu, které budeme moct díky přívěsnému vozíku
převést až k sanitce, kdy dosud se
tyto osoby vždy
musely transportovat ručně. Dále
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bude možno čtyřkolku využít například i při pátrání po pohřešovaných osobách, ale i při rozsáhlých požárech, jako „motospojku“
pro potřeby naší jednotky a velitele zásahu. V základní výbavě
čtyřkolky nalezneme také pracovní naviják a výstražná LED světla modré barvy s reproduktorem
a sirénou. Další vybavení ke čtyřkolce (zejména zdravotnický materiál) budeme postupně dokupovat.
Celková cena terénní čtyřkolky
s přívěsným vozíkem je: 309.890
Kč. Z této částky pokryjí 95.000
Kč sponzorské dary. Obec Jablůnka tak na tuto čtyřkolku doplatí
celkem 214.890 Kč.
Pro příští rok nám byla přiznána dotace od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru na nákup nové cisternové automobilové stříkačky, která by měla
nahradit již dosluhující prvovýjezdovou Liazku, jež byla vyrobena v roce 1988 a má svá nejlepší
léta již za sebou.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem sponzorům,
Zlínskému kraji, Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného
sboru a zejména Obecnímu úřadu Jablůnka a obecnímu
zastupitelstvu za významnou podporu, bez které by
nemohla výjezdová jednotka fungovat a bez které bychom tuto techniku vůbec
nemohli pořídit.
Přejeme Vám všem příjemné prožití vánočních
svátků plných pohody a do
nového roku 2019 mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
v osobním i pracovním životě.
za JSDH Jablůnka
Radek Mrlina ml.

Vážení spoluobčané
V letošním zpravodaji Vás chceme informovat o akcích, které jsme dokončili a projektech na příští rok 2019. Opět se budeme snažit využít v co
největší možné míře různých dotačních titulů, které jsou a budou vyhlášeny, protože bez těchto financí nejsme schopni z rozpočtu obce takové projekty financovat.

Poděkování
Na konci tohoto roku odchází do důchodu naše dlouholetá pracovnice v místní knihovně Jablůnka paní Jana Brinčeková. V roce 2014 byla za vedení
knihovny vyhodnocena jako nejlepší knihovnice okresu v kategorii profesionálních knihovníků.

Paní Brinčeková pomáhá i s vedením knihoven v okolních obcích, kde pracují dobrovolní knihovníci. Mimo práce knihovnice
pořádá každoročně spoustu zajímavých besed jak pro naše občany, tak i pro děti ZŠ a MŠ, zájezdy do divadla a tvořivé dílny. Spo-

lupracuje s Masarykovou knihovnou ve Vsetíně a spolupráce je na
kvalitní úrovni. Spoustu času věnuje p. Brinčeková vedení obecní
kroniky, kterou vede velmi zodpovědně a pečlivě.
Jako kronikářka bude p. Brinčeková pokračovat nadále, i když

bude mít důchodový věk. Rád
bych tímto poděkoval p. Brinčekové za dlouholetou činnost
v místní knihovně a popřál jí jménem svým, obecního zastupitelstva i občanů Jablůnky pevného
zdraví, klidu a pohody do dalších
let.
Čeněk Hajný - starosta

Oprava místních komunikací
Na opravu místních komunikací
vyčleňujeme každým rokem z rozpočtu obce nemalé částky. V letošním roce byly opraveny výtluky,
nebo celé úseky místních komunikací. Problém oprav je v tom, že
firmy mají mnohem zajímavější

zakázky. Je pro firmu výhodnější
pokládat živičný povrch na dálnicích nebo na komunikacích prvních tříd než v obci, kde jsou bytová zástavba a cesty v kopcích. Další problém je čekání na vyhodnocení žádosti na Ministerstvu, zda

bude dotace poskytnuta, či nikoliv. Pokud jsou opravy prováděny z rozpočtu obce, tak je nejlépe nasmlouvat zakázku co nejdříve. I v příštím roce bude vyhlášena
dotační výzva na opravy místních
komunikací, jen čekáme na pod-

mínky této výzvy. V letošním roce
byly komunikace opraveny v několika částech obce. Bylo to většinou v intravilánu obce. Pokud
bude dotace obci schválena, budeme opravy provádět v extravilánu
obce: Závratě, Niva, Kobyla.

Komunikace do průmyslového areálu
První část komunikace v délce 1 km byla dokončena na podzim roku 2017. Před prováděním
vlastních prací na komunikaci ztížila tuto opravu plynofikace objektů firmy Hajdík s. r. o. a nové rozvody veřejného osvětlení v areálu.

Druhá část komunikace v délce 400 m byla započata koncem
měsíce září. Problém byl s vedením kanalizace, umístěním vpustí a šachet, protože projektová
dokumentace k ním prostě neexistuje. Předání stavby proběhlo

na konci měsíce listopadu. Práce probíhaly za plného provozu
všech firem v areálu, což bylo
velmi náročné jak pro provádějící firmu, tak pro zaměstnance a
dodavatele surovin pro výrobu.
Každý týden probíhal kontrolní

den, kde se upřesnil plán na další období.
Jsem velmi rád, že se nám společnými silami podařilo takto náročnou akci dokončit před začátkem zimního počasí. Všem děkuji
za dobrou spolupráci.

Veřejné osvětlení
Rekonstrukce
veřejného
osvětlení v naší obci byla dokončena v roce 2011.
Světelná tělesa postupně odcházejí a jsou postupně nahra-

zována novými a úspornějšími.
Pokud je silnější vítr, dochází
k výpadku veřejného osvětlení.
Příčina je v částech obce, kde
je ještě staré vedení. Tento rok

bychom chtěli rozvody veřejného osvětlení nahradit kabelovým
rozvodem včetně nových rozvodových skříní.
Chtěl bych požádat občany

pokud zjistí ve svém blízkém
okolí, že světelné těleso nesvítí, aby tuto závadu nahlásili na
obecní úřad osobně, nebo telefonicky.

Hasičská zbrojnice
Na opravu hasičské zbrojnice
máme podanou žádost u IROPU,
ale zatím jsme rozhodnutí o dotaci
nedostali. V dotaci je úprava vnitřních prostor včetně rekonstrukce

střechy a plochy před hasičskou
zbrojnicí. Největší problém je
střecha budovy, která je v havarijním stavu. Na celkovou opravu je
vzhledem k zimnímu období poz-

dě, takže ještě letos opravíme ta
místa, kde pravděpodobně zatéká,
a v příštím roce provedeme opravu celoplošně. V budově hasičské
zbrojnice jsou i místnosti na služ-

by pro občany, které jsou kvalitně
vybaveny a hojně navštěvovány.
Co bychom chtěli dát do pořádku
v zimním období, jsou hlavně sociální zařízení a vchod do budovy.

Oprava obecní stodoly
Podle sloupů, které jsou z hliněných cihel a kameniva, byla budova postavena již na konci 19.
století. Protože již byla v havarij-

ním stavu, bylo rozhodnuto stodolu opravit, aby mohla i nadále
sloužit svým účelům.
Doposud byla stodola využí-

vána myslivci na uskladnění píce
pro krmení zvěře v zimním období a pracovníky obecního úřadu
na zazimování techniky a nářadí.
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Nyní po rekonstrukci bude stodola využívána i jednotkou našich
hasičů.

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 2018 obec Jablůnka postupně obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu Ministerstva
vnitra prostřednictvím Zlínského
kraje 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 ve výši 150 000 Kč. Na uskutečněný zásah mimo obec, odbornou přípravu velitelů a strojníků
ve výši 50 199 Kč. Investiční dotace z rozpočtu ZK na nákup do-

pravního automobilu s požárním
nákladním přívěsem pro JPOII Jablůnka ve výši 300 000 Kč.
Tyto finanční prostředky významně pomáhají k udržení JPO II,
SDH v naší obci.
Čeněk Hajný - starosta

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. 2019 do 30. 5.
2019, 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. 2019 se nebudou vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepený štítek na
rok 2019!
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

Poplatek psi:
Majitel psa:
300 Kč
Majitel starobní nebo invalidní důchodce150 Kč
Majitel psa na pasekách
50 Kč
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců

Osvobozeni jsou:
1. děti narozené v roce 2019
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)

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.

Informace k nájmu hrobových míst
Nájemcům hrobových míst si
tímto dovolujeme připomenout
ohlašovací povinnost vůči pronajímateli při uložení urny do hrobu,
kopání hrobu před pohřbem apod.
Pro naše pohřebiště musí být dodržena tlecí doba 20 let. Hlaste nám,
prosím, i případnou změnu osobních údajů na smlouvách apod.

V případě, že stávající nájemce již nemá zájem pokračovat v
nájemním vztahu a chce převést
nájem hrobového místa na jinou
fyzickou osobu, nechť vyplní na
Obecním úřadě v Jablůnce formulář žádosti o převod nájmu hrobového místa.
V případě úmrtí nájemce hro-

bového místa přechází nájemné na její dědice a je nutné hrobové zařízení zařadit do dědického řízení. Po předložení usnesení
od notáře se změní nájemce. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného
pohřebiště.

Pokud chce někdo ukončit nájemní vztah, musí podat písemnou žádost o ukončení nájmu.
Bližší informace podá Daniela
Hubníková, tel.: 571 452 210, kl.
4, e-mail: oujablunka@volny.cz
nebo osobně v přízemí na konci chodby vpravo dveře číslo 109.
Daniela Hubníková

Bioodpad
Stejně jako v minulých létech
se obec Jablůnka starala o svoz
bioodpadu. Na různých místech
v obci byly umístěny kontejnery
o objemu 2,0 m3, které byly letos
doplněny třemi novými kontejnery. Smyslem bylo pomoci občanům, kteří nemají možnost odvozu vlastními dopravními prostředky, ale bohužel občané toho začali zneužívat. Ke kontejnerům je
dováženo na přívěsných vozících
nebo většími auty velké množství větví, které se zde vyloží a zaměstnanci obce je pak musí naložit do kontejneru a vyvézt.

Proto bychom chtěli informovat občany, že skládka bioodpadu
u Bečvy je otevřena v období od
1. 4. do 31. 10. ve dnech pondělí a čtvrtek od 14:00 do 17:00 hodin a je možnost větve odvézt přímo na skládku. Mimo tyto dny je
možné se domluvit na individuálním otevření závory.
Pokud mají občané zájem o
odvezení většího množství větví,
můžou požádat o přistavení vlečky nebo kontejneru na obecním
úřadě s tím, že po naplnění jej zaměstnanci obce odvezou.

V letošním roce bylo zaznamenáno nadměrné množství odvážených větví a celých stromků i
přestože obec Jablůnka nemá vydanou vyhlášku o zákazu o pálení. Pokud občané tento bioodpad (suché větve, stromky a haluze) budou chtít spálit, žádáme je,
aby brali ohled na sousedy a okolní prostředí.
I nadále bude fungovat sběrný dvůr pro občany obce Jablůnka, kde je možno bezplatně
dovézt tříděný a velkoobjemový odpad.
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PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORU:
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

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

uvědomuji úsilí 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.

Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhly volby
do zastupitelstva obce Jablůnka
V naší obci jsme měli do seznamu voličů zapsaných 1661 voličů a k volbám přišlo celkově 877 voličů.
Do zastupitelstva obce Jablůnka si občané
zvolili tyto kandidáty:
Čeněk Hajný – starosta obce
Zdeněk Mrlina – místostarosta obce
Pavel Michl, Lukáš Hajný, Jan Kovář, Hana
Kratochvílová, František Minarčík, Petr Brinček,
Petr Kochwasser, Jiří Bartoň, Radek Juřinek

Byly zřízeny tyto výbory a komise:
a) předsedu finančního výboru:
Petra Brinčeka
členy finančního výboru:
Hanu Kratochvílovou, Pavla Michla

c) předsedu stavební komise:
Radka Juřinka
členy stavební komise:
Jana Kováře, Lukáše Hajného

b) předsedu kontrolního výboru:
Jiřího Bartoně
členy kontrolního výboru:
Františka Minarčíka, Petra Kochwassera

sportovně kulturní komisi ve složení:
Petr Brinček, Zdeněk Mrlina, Hana
Kratochvílová a předsedou byla zvolena p.
Bulová.

Informace pro občany
Zimní údržba
V zimním období řeší obec každoročně 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!
Pokud automobily budou par-

kovat na místních komunikacích,
nebude zde sníh odklízen.
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 po-

měrům 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

Stočné za rok 2018
Stočné za rok 2018 bude
všem domácnostem vyúčtováno koncem března 2018 a bude
splatné k 30. 6. 2019. 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 2018
činí 23,39 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

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 paní 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

Knihovna
V naší knihovně bude nutné v příštím roce udělat několik
úprav, protože delší dobu jsme

jen dokupovali nutné doplňky,
ale větší úpravy prováděny nebyly. Bude nutné upravit zázemí

knihovny, vyměnit nebo dokoupit regály, stoly, židle atd. Dále
bychom chtěli vyměnit osvětlení,

které je už nevyhovující, jak po
stránce vzhledové, tak po stránce
nedostatečné intenzity světla.

Matrika - evidence obyvatel
Stav k 28. 11. 2018
V Jablůnce je k 28. 11. 2018 hlášeno k trvalému pobytu 2038 obyvatel, z toho 1013 mužů
a 1025 žen. V letošním roce se do Jablůnky

přihlásilo k trvalému pobytu 49 osob, odhlásilo se 46 osob.
Na úřední adrese, tj. na adrese Obecního
úřadu Jablůnka je hlášeno 75 osob.

V roce 2018 se narodily děti:
Tereza Koňaříková
Richard Pavlásek
Vojtěch Taneček
Laura Vaculíková
Jan Zajček
Amálie Daňková
Matěj Fojt
Kryštof Liška
Ondřej Válek

Štěpán Kokeš
Kristýna Kubicová
Matyáš Pavelka
Martin Hruška
Markéta Novotná
Nela Čižmářová
Eva Selníková
Valerie Martinková
Barbora Bartoňová

V matričním obvodě v Jablůnce bylo uzavřeno 21 sňatků. Narodilo se 18 dětí.
Zemřelo 20 našich spoluobčanů.

Zemřeli naši spoluobčané:
Pavla Tesařová
Vlasta Valchářová
František Martykán
Marie Riegerová
Zdeněk Žárský
Jiřina Martinková
Jarmila Matuštíková
Zdenka Špačková
Josef Zajíček
Jaroslava Kovářová

Jan Gabryš
Jana Praussová
Vladimír Vaněk
Zdeněk Bechný
Jiří Krbek
Jaromír Vaněk
Petr Matoušek
Ivan Hůževka
Josef Adámek
Josef Kopecký

Zpracovala: Silvie Procházková, matrikářka
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Myslivecké sdružení Lázek
Přejeme občanům pěkné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2019 pevné zdraví, hodně štěstí a pohody.
Členové MS Lázek Jablůnka.

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
při OÚ Jablůnka v roce 2018
Sbor pro občanské záležitosti má v obci dlouholetou tradici a
je součástí kulturního dění v obci.
Sbor pro občanské záležitosti
má 16 členů. Pravidelně se scházíme na obecním úřadě a rozdělujeme návštěvy u jubilantů a projednáváme další akce, do kterých
se členové SPOZu zapojují.
V letošním roce jsme navštívili 68 seniorů při příležitosti jejich
životních jubilejí. Také jsme zaslali 88 přání jubilantům nad 60
let. V obci v současné době žije
44 občanů starších 80 let a 12 občanů starší 90 let.
Kromě osobních návštěv u jubilantů jsme již čtvrtým rokem
uspořádali na obecním úřadě setkání seniorů určitých ročníků.
Těší nás, že většina pozvaných

si našla čas a chuť se pobavit. A
věřte, že určitě nelitovali. Porozprávěli se starostou i mezi sebou,
někteří si zazpívali při harmonice, potěšili se milým vystoupením dětí, měli možnost prohlédnout si stará fotoalba, nechybělo
pohoštění. Všechno zdokumentoval pan Jiří Galda, který je v tomto velice šikovný. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat paní
Věře Martinkové a Marii Galetové
za pomoc a přítomnost při tomto
setkání.
Rovněž bych chtěla ocenit invenci a čas, kterou věnovaly dětem paní Nelly Šťastná, Marie
Navrátilová, při přípravě s dětmi
na vystoupení pro seniory, které
se velmi líbilo. Myslím, že na taneček, který si s dětmi senioři za-

tancovali, budou někteří dlouho
vzpomínat.
Budoucí prvňáčci se rozloučili
s Mateřskou školou v Jablůnce letos už po šesté za přítomnosti rodičů, vedení MŠ a obce v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro
děti jsme nachystali malé pohoštění, předali pamětní listy, knížky
a jiné pěkné dárky.
Starosta již tradičně 3. září
2018 navštívil Základní školu
v Jablůnce, kde slavnostně přivítal rodiče a prvňáčky.
Vítání občánků jsme letos
uspořádali dvakrát, a to 26. března 2018, kdy jsme přivítali 10 občánků. Dne 19. 11. 2018 to bylo
9 občánků. Těší nás, že se při vítání dětí starostou obce účastní
téměř všichni pozvaní rodiče, a
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kde se často přijdou podívat babičky i příbuzní. Poděkování patří
všem, kteří se organizačně podílejí na této akci. Hlavně paní Marině Hajné, která v letošním roce
ukončila svoji činnost, a tímto jí
jménem SPOZu patří poděkování za její obětavou a dlouholetou
práci, ať to bylo při vítání občánků
nebo návštěvy u jubilantů.
Obecní úřad Jablůnka děkuje
Sboru pro občanské záležitosti za
dosavadní výbornou spolupráci a
pomoc.
Vážení spoluobčané, přeji Vám
krásné a pokojné vánoční svátky, mnoho hezkých chvil, pevné
zdraví a hodně štěstí a lásky v novém roce.
Silvie Procházková
matrikářka

Informace ze Základní školy Jablůnka

Hlavní prázdniny rychle uběhly
a 3. září jsme zahájili nový školní
rok 2018/2019. Školu navštěvuje 193 žáků 1. až 9. třídy. Pedagogickou činnost zajišťuje 5 učitelů a 10 učitelek, 2 vychovatelky
školní družiny a 3 asistentky pedagoga. Mezi zaměstnanci školy
má své nezastupitelné místo také
9 nepedagogických zaměstnanců.
Žákům jsme zpříjemnili nástup
do školy dvěma dny sportovních
aktivit na školním a fotbalovém
hřišti. Vstupní písemné (neznámkované) prověrky pomohly vyučujícím zjistit, co si žáci zapamatovali z předchozích ročníků a co
je potřeba ještě zopakovat. V průběhu prvního čtvrtletí školního
roku proběhlo testování znalostí
žáků 9. třídy formou SCIO testů.

Začátek školního roku 2018/2019 s novými prvňáky a jejich rodiči.
Ve srovnání se svými vrstevníky
z celé republiky naši deváťáci dokázali, že se nemusí za své znalosti stydět. Při celostátním prověřo-

Besedu žáků školní družiny s MVDr. Kamilou Křupalovou
o záchraně zraněných zvířat doplnila ukázka dravých ptáků.

vání přírodovědné gramotnosti
obstáli také žáci 8. třídy.
Pobyt ve škole zpestřujeme dětem dalšími doplňkovými akcemi. Jednalo se např. o vystoupení pantomimy hrazené z prostředků Spolku rodičů, o soutěžení ve
výzdobě tříd na 2. stupni, nebo o
tzv. barevné dny. V tyto dny žáci
přicházejí do školy v oblečení
v předem domluvených barvách.
Asi doposud nejúspěšnějším byl
tzv. Den barev trikolóry. Proběhl
předplavecký výcvik žáků 1. třídy
a plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy. Šesťáci strávili dva dny na seznamovacím pobytu v Kateřinicích – v Březinách. Žáci vyšších
tříd 2. stupně absolvovali exkurze související s volbou povolání
a s výběrem střední školy. Páťáci si zajeli na jednodenní dějepisnou exkurzi do Prahy, 4. a 5. tří-

Páťáci vyrazili na exkurzi „Po stopách Karla IV.“ do hlavního města.
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da byla na komentované prohlídce
v ZOO Lešná, 8. a 9. třída navštívila výchovný koncert jazzové a
populární hudby v Kongresovém
centru Zlín. Ve školní družině se
uskutečnil pořad s MVDr. Křupalovou ze Záchranné stanice živočichů v Hošťálkové. Od poloviny
září zahájily svou činnost zájmové kroužky – florbal, keramika,
deskové hry, stolní tenis, RPG hry, pěvecko-taneční, sportovní a
Lego roboti. Kroužky navštěvuje
celkem 100 žáků školy. Dne 25.
září 2018 se konala členská schůze Spolku rodičů při ZŠ Jablůnka
a první třídní schůzky. Čtvrtletní
třídní schůzky pak proběhly 20.
11. 2018 s návštěvností 68 procent rodičů.
A naše plány do roku 2019?
V rychle se blížícím roce 2019
zahájí svou činnost Školská rada

v novém složení. Ve spolupráci
s obcí budeme usilovat o vybudování nových parkovacích míst
před školou. Pro zkvalitnění výuky hodláme zakoupit další interaktivní tabuli, tentokrát pro žáky
2. stupně. Z prostředků programu
IROP bychom rádi nakoupili nové
počítače a nábytek do učebny informatiky. Po zhotovení architektonické studie budeme hledat
vhodnou dotaci na výstavbu školní tělocvičny pro míčové sporty,
která škole a hlavně našim žákům
výrazně chybí.
V únoru, a to 9. 2. 2019, Vás pozveme do Sokolovny na tradiční
dětský karneval. Zorganizujeme
pro žáky 2. stupně lyžařský výcvik ve Velkých Karlovicích. Na
začátek května jsou naplánovány
oslavy výročí školy - 65 let od zahájení výuky ve staré části budovy
školy, v tzv. Horní škole, a 20 let
výuky v přístavbě školy.

Teď se však soustřeďujeme na
závěr kalendářního roku 2018
s výhledem na blížící se pololetní
vysvědčení. Po vystoupení našich
žáků na Vánočním jarmarku a při
rozsvěcování vánočního stromu

před OÚ, po návštěvě Mikuláše
a jeho družiny si ještě zazpíváme
s dětmi u vánočního stromečku ve
školní jídelně krásné české koledy. A jistě si před odchodem na
zimní prázdniny nezapomeneme

popřát podobně, jako dnes přejeme čtenářům Jablůneckého zpravodaje, hezké Vánoce a do nového
roku 2019 všechno dobré!
Za zaměstnance ZŠ Jablůnka,
Mgr. Luděk Drlík, ředitel školy

Každý měsíc se jeden den oblékneme do vybrané barvy
- v listopadu to byla podzimní oranžová a žlutá.

Součástí sportovních dnů v září je plnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů a fotbalový zápas učitelů s žáky.

100leté výročí vzniku republiky jsme oslavili v barvách trikolóry.
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Na plavání do Vsetína jezdí každoročně všichni
žáci první, druhé i třetí třídy.

Hřiště
u základní
školy
V loňském roce bylo u areálu
základní školy dokončeno víceúčelové hřiště, které je využíváno
jak žáky školy, tak i občany obce
Jablůnka. V plánu na letošní rok
bylo prodloužení běžecké dráhy a
vybudování doskočiště pro skok
daleký. Realizace se v létě oddalovala, jelikož firma provádějící
pokládku asfaltové směsi neměla
prostor pro její položení.
Po dokončení běžecké dráhy
provedli zaměstnanci obce Jablůnka pokládku speciálních obrubníků pro skok daleký, které
jsou opatřeny na horní straně gumovým tlumičem nárazů, aby nedocházelo k úrazům žáků.
V okolí doskočiště se provedly
terénní úpravy, ty budou dokončeny na jaře příštího roku dorovnáním terénu a podsetím novou trávou.

Ocenění pracovníků
ve školství Zlínského kraje 2018
Ocenění pracovníků ve
školství Zlínského kraje
2018 za významný přínos
pro výchovu a vzdělávání
mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství získala paní Věra Martinková, vedoucí jídelny MŠ
Jablůnka za její dlouholetou,
úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za její profesionální a osobnostní kvality.
Zlínský kraj obdržel 68
nominací a z nich vybral
18 nejlepších, mezi kterými
byla i paní Věra Martinková.
Ocenění jim předali na slavnostním ceremoniálu v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě dne
5. 4. 2018 pan Jiří Čunek –
hejtman Zlínského kraje a
Mgr. Jiří Gazdík – člen rady
Zlínského kraje.
Tímto bychom paní Věře
Martinkové chtěli poblahopřát k ocenění a poděkovat
za dlouholetou práci pro MŠ
Jablůnka
Čeněk Hajný –
starosta obce
Marie Navrátilová –
ředitelka MŠ Jablůnka
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Rok 2018 ve znamení loučení i vítání
Rok 2018 nám do školky přinesl mnoho změn, velké loučení
i radostné vítání. V měsíci květnu přišlo k zápisu do MŠ pro následující školní rok 2018/2019
17 nových dětí. V měsíci červnu
jsme se loučili se 17 předškoláky,
kteří nastoupili v září 2018 do 1.
třídy ZŠ Jablůnka. V září jsme začínali se stejným počtem 64 dětí
ve třech třídách.
Ze zajímavých aktivit bych
chtěla vzpomenout na dva projekty. Ten první se jmenuje „Zdravé zoubky“ a realizujeme ho již 4
roky. Ve spolupráci s dentální hygienistkou V. Špačkovou si děti
prakticky vyzkoušely, jak správně
pečovat o zoubky, naučily se, co je
pro zoubky zdravé, co jim naopak
škodí a proč. Díky barvícím tabletkám, které se v ústech rozpustí, děti viděly, na která místa v ústech se zubní kartáček nedostal,
který zoubek ještě není vyčištěný.
Při této hře se děti nejen učily, ale
i dobře bavily.
Do projektu „Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě
na školu“ jsme se zapojili druhým
rokem. Velmi pěkně a odborně
zpracované hry a pracovní sešity,
které dostávají děti zdarma, přispívají k rozvoji kompetencí budoucích školáků – logické myšlení, zrakové vnímání, schopnost
soustředění, schopnost samostatně jednat, zkoušet, ověřovat, posuzovat a rozhodovat, vymýšlet si
úkoly a hledat řešení...
I v letošním roce jsme připravili
pěkná vystoupení dětí při velikonočním jarmarku, jarní zahradní
slavnosti v MŠ, na generálku vystoupení dětí ke Dni matek jsme
pozvali nejen zaměstnance MŠ,
ale také ženy z Jablůnky, společně

jsme se vyřádili na Dětském dni
2018. Naši námořníci v závěrečné bitvě zvítězili nad nebezpečnými piráty. Po prázdninách děti vystupovaly s programem pro jablůnecké jubilanty na OÚ Jablůnka,
připravili jsme vystoupení dětí na
předvánočním jarmarku i rozsvěcení vánočního stromečku 2018.
Velké poděkování si zaslouží naše
děti za snahu i odvahu, rodiče za
pomoc, přípravu kostýmů, paní
učitelky za úsilí, kreativitu při vymýšlení programů i ochotu udělat něco navíc nejen pro svou mateřskou školu, ale i obec Jablůnku, místní organizace a veřejnost.
Stejně tak si zaslouží velké poděkování i paní kuchařky a vedoucí
školní jídelny za přípravu ochutnávek pro děti a rodiče při zahradních slavnostech v MŠ i přípravě
občerstvení při akcích Obecního
úřadu Jablůnka.
Měsíc červenec byl posledním
pracovním měsícem pro paní učitelku Marcelu Škrobánkovou a
paní učitelku Svatavu Štěpánkovou.
Marcela Škrobánková pracovala v naší MŠ zejména s těmi
nejstaršími předškoláky. Někdy
zdánlivě přísná, ale spravedlivá,
se smyslem pro humor a neutuchající energií při vymýšlení zajímavých programů pro děti, láskou k přírodě a velkým výtvarným a estetickým talentem, který
dokázala přenášet na děti. NádJablůnecký zpravodaj - strana 11

herné dětské práce pod vedením
paní učitelky Marcely byly oceňovány při výtvarných přehlídkách a soutěžích nejen místního,
ale i regionálního charakteru.
Svatava Štěpánková se věnovala zejména práci s těmi nejmenšími dětmi. Denně nabízela svou
otevřenou láskyplnou náruč dětem, které si na pobyt ve školce teprve zvykaly, učily se soužití s kamarády, bez maminky, bez tatínka, v prostředí velmi odlišném od
domácího hnízdečka. Jako zkušená logopedická asistentka se věnovala nejen prevenci vad výslovnosti u nejmenších dětí v průběhu
vzdělávání, ale formou individuálních cvičení společně s rodiči
dětí prováděla odbornou nápravu
vad řeči i u starších dětí MŠ.

V měsíci červenci 2018 předala také paní Věra Martinková svou
pracovní agendu vedoucí stravování a účetnictví MŠ své nástupkyni, paní Marcele Zavadilové.
Paní Věra Martinková téměř celý
svůj profesní život věnovala práci ve školní jídelně. Profesionálně
a s láskou se starala nejen o kvalitní stravování dětí předškolního věku, ale i o stravování cizích
strávníků v rámci doplňkové činnosti naší MŠ. Po celou dobu naší
spolupráce jsem obdivovala její
neutuchající energii a chuť stále
vymýšlet nové možnosti, využívání moderních trendů ve stravování. Svůj neutuchající entuziasmus přenášela i na své podřízené
paní kuchařky, se kterými společně vytvářela vlastní receptury pro
děti i cizí strávníky. Je hluboce
přesvědčená o potřebě rozumného
zdravého stravování. Nové stravovací trendy zaváděla postupně a
tak, aby si děti měly čas na nové
chutě přivyknout. Za svou práci
získala paní Martinková „Ocenění
pracovníků ve školství Zlínského
kraje 2018“, které jí v Muzeu J.
A. Komenského v Uherském Brodě předal hejtman Zlínského kraje
pan Jiří Čunek.
Věra Martinková, Marcela
Škrobánková a Svatava Štěpánová si za svou práci pro děti předškolního věku zaslouží velký dík.
Jejich profesionalita nám bude ve
školce chybět. Upřímně jim přejeme, aby si užívaly zaslouženého
volna, měly dostatek zdraví, času

a pohody pro sebe i své blízké,
užívaly si dostatek radosti z vnoučátek, na které se už moc těšily.
Naše školka vstoupila do nového školního roku s velkými personálními změnami. K nejstarším
předškolákům nastoupila paní
učitelka Nelly Šťastná a těm nejmenším se od září věnuje slečna
učitelka Vendula Galačová. Pozici vedoucí školní jídelny a účetní
MŠ převzala paní Marcela Zavadilová.
Nový, mladý personál se rychle
učí, nabírá zkušenosti a já věřím,
že nejen úspěšně „naskočí do rozjetého vlaku“, ale přidá další nápady, rozvine možnosti k prospěchu našich nejmenších dětí, které jsou hvězdičkami na nebi naší
krásné Jablůnky.
Na závěr chci poděkovat partě
lidí „Draků“ z volejbalového oddílu Spartak Jablůnka, kteří jsou
našimi velkými pomocníky i dárci. Díky pěkné spolupráci s nimi
naše školka získala mnoho darů a
dárků. Obložení pískovišť, koloběžky, rotoped, lanový prolézací
tunel, stavebnice, učební pomůcky a dárky pro děti k Vánocům,
v letošním roce pak pružinový labyrint na horní zahradě… Každoročně k nám přicházejí v podobě
Mikuláše, anděla a čertů.
Jste úžasná parta a my všichni
vám moc děkujeme.
Za zaměstnance MŠ
Jablůnka Marie Navrátilová,
ředitelka MŠ
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Stezka odvahy 2018
Krásný, sluncem zalitý podzimní den. Naprosto ideální počasí, perfektní
načasování. Pátek 12. 10.
2018 a v Jablůnce vypukla
stezka odvahy.
Za plné podpory zaměstnanců našeho obecního úřadu, dobrovolníků, sponzorů, účinkujících
a organizátorů mohla TJ
Spartak Jablůnka uskutečnit tuto nádhernou tradiční akci.
I letos, přesto že se nám
po lesích toulá méďa, byla
vysoká návštěvnost, vždyť
jen dětí, pro které je především, bylo skoro 400.
Na kurtech se nám předvedli se svým umem šermíři, žongléři - svou ohnivou šou rozehřáli kurty,
ohňostroj rozsvítil noční
oblohu. Kuchaři rozpálili plotny, aby nebyl hlad,
v baru roztočili pípy, aby
nebyla žízeň.
Děti si mohly užívat
různé soutěže a venkovní aktivity a snad i nádherně děsivou stezku odvahy, kde číhala strašidla
s úkoly a hádankou do tajenky.
Samozřejmě nechybělo stanoviště s motorovou pilou, čerti, řezníci, šamani, také pravidelná lékařská prohlídka uzavřená prohlídkou stomatologickou, i romantická Sněhurka s trpaslíkem a upíří
stanoviště atd.

Vše nám krásně moderoval již
ostřílený moderátor a děti čekala
bohatá tombola.
Akce se vydařila, tímto bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným, organizátorům, sponzorům, Obecnímu úřadu v Jablůnce a prostě všem, bez kterých by
něco takového nikdy nefungovalo. Zvláštní dík patří dobrovolným
hasičům z Jablůnky, kteří obchá-

zeli lesem proto, aby střežili naši
bezpečnost.
Doufáme, že se vám všem také
líbilo a příští rok se sejdeme opět
Jablůnecký zpravodaj - strana 13

v plném počtu a nasazení. Děkujeme za všechny všem.
Organizátoři
z TJ Spartak Jablůnka

Volejbalový tým Draci Jablůnka
Dětský den v Jablůnce 9. 6.
2018.
Dne 9. 6. 2018 volejbalový tým
Draci pod záštitou obecního úřadu ve spolupráci s
MŠ a ZŠ Jablůnka
uspořádal na výletišti již tradiční dětský
den. Tento se nesl
letos v duchu pirátů. Pro děti byly nachystány zajímavé
soutěže, doprovodný program, bohatá
tombola, občerstvení s rúznými dobrotami.
Celý den osvěžila vystoupení dětí z
mateřské školy, policejních psů a místní skupiny Černý
Salamandr. Připravili jsme pro vás také
nádherné kulisy, kdy
pirátskou loď jsme
ponechali dále dětem z mateřské školy.
Díky
dětskému
dni jsme také mohli do mateřské školy
zakoupit venkovní
hru Labyrint a do základní školy posezení do nově budované
relaxační místnosti.

Chtěli bychom tímto poděkovat
všem sponzorům, pořadatelům,
všem dobrovolníkům a účinkujícím za krásný smyslupný den.

Také bychom chtěli vyzvat
místní organizace nebo jedince,
aby se do budoucnosti ujmuli pořádání této akce s tradicí. Členo-

vé našeho volejbalového týmu se
po uspořádání 8. ročníku dohodli,
že již dále v této aktivitě pokračovat nebudou.

Děkujeme, příjemné pohodové svátky
PF 2019 přejí Draci Jablůnka.

Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2018, 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 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
Jarcové. Za náš sbor zde soutěžilo
družstvo mužů nad 35 let.
Dne 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 16 družstev.
V kategorii mužů nad 35 let se
nejlépe umístilo družstvo z Kateřinic. V kategorii žen se na prvním
místě umístily ženy z DHZ Kvašov. Nutno podotknout, že se jedná o soutěžní družstvo ze Slovenska. V kategorii mužů se na prvním místě umístilo družstvo z Ratiboře a to si také odvezlo domů
Putovní pohár starosty obce.
V červenci jsme také pořádali taneční zábavu s rockovou kapelou Dewer a hlavní kapelou
STRAM. Při dobré hudbě a velmi
chutném občerstvením nás návštivila spousta občanů z naší vesnice

i okolních vesnic. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem návštěvníkům za podporu a budeme se velmi těšit na další rok.
Dále bychom chtěli poděkovat
organizaci MAS Střední Vsetínsko za poskytnutí dotace v rámci
grantového programu financovaného z Fondu na podporu fungování nestátních neziskových organizací a místních iniciativ na území MAS Střední Vsetínsko. Dotace byla použita na nákup projektoru MON EPSON včetně promítacího plátna.
Ještě jednou chceme poděkovat obecním zastupitelům, sponzorům i všem občanským sdružením za podporu a dobrou spolu-
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práci v roce 2018. V příštím roce
se budeme těšit na další spolupráci.
Do nového roku 2019 přejeme
všem občanům mnoho zdraví, pohody a štěstí.
Za Sbor dobrovolných
hasičů Jablůnka
Michaela Pagáčová,
jednatelka SDH

Závěrem roku…
ČSŽ v Jablůnce pokračoval ve
své bohaté činnosti i v roce 2018.
Členky svazu žen se scházely pravidelně na různých aktivitách závislých na ročním období a mo-

mentální zdravotní kondici našich
členek. Aktivně se zapojujeme i
do činnosti a akcí ostatních spolků, pomáháme podle potřeby aktivně při organizování jarmarku,

Soutěži o nejlepší jablkovici, jablkový štrůdl a jablkovou buchtu,
vysazujeme květiny do truhlíků
podél cesty, větší část členek se
zapojila do akce Ukliďme si Čes-

ko, ukliďme si Jablůnku. Nezapomínáme ani na životní jubilea
členek, oslavily jsme MDŽ, Svátek matek, uspořádaly jsme sportovní akci za Hasičárnou a výlet
na Prženské paseky. Zúčastnily
jsme se Krajské soutěže v petangu v Luhačovicích a vzdělávací
akce v Kostelci u Zlína. V Hasičárně jsme se rozloučily s podzimem výměnou výpěstků a ochutnávkou zeleninových a ovocných
dobrůtek z vlastních zdrojů. Velmi
zajímavá byla i exkurze do Gobelínky ve VM. Závěrem roku uspořádáme vánoční večírek a rozloučení se starým rokem. Máme 80%
účast na akcích, což svědčí o tom,
že náplň činnosti naše členky zajímá. Vyzýváme proto další spoluobčanky, které by měly zájem zapojit se do naší činnosti, aby přišly mezi nás.
Závěrem bych chtěla popřát
všem členkám ČSŽ, jejich rodinám a všem spoluobčanům šťastné a veselé vánoce a klidný nový
rok.
Za výbor ČSŽ Jablůnka
Eva Adámková, předsedkyně

Základní organizace svazu postižených
civilizačními chorobami
Tak jako každý rok píši do zpravodaje o naší organizaci a její činnosti, tak letos píši naposledy.
Tohoto roku k 31. prosinci 2018
končím jako předsedkyně této organizace. Kdo by měl zájem tuto
činnost vykonávat od 1. ledna
2019, ať se u mne nebo na obecním úřadě přihlásí.
Teď o úspěších naší organizace za tento rok. Máme 33 členů
a měli jsme 17 akcí. Mimo výletiště, kde jsme měli 3 akce, tak
jsme se byli podívat na rozhledně
Maruška, v Novém Jičíně v Muzeu klobouků, ve výrobně keramiky, zahráli jsme si bowling, jeli
jsme na kole i autem na koupaliště a přednáška pro nás také nebyla cizí. Mimo tyto akce byly ještě další, které jsme využili. Naši
členové byli za ně vděčni a za 14
let mé práce bylo těch akcí moře.
Chtěla bych moc poděkovat panu
Jar. Kotrlovi /dřevovýroba/, panu
Milanu Martinkovi /restaurace/,
panu starostovi Hajnému a hasičům za jejich vstřícnost a ochotu,
když jsem potřebovala, nikdy mě
neodmítli. Ještě jedenkrát všem
moc děkuji!!!

Nově zvoleným představitelům
naší obce přeji moc úspěchů a ať
se jim daří v další práci.

Všem spoluobčanům přeji krásné a požehnané svátky vánoční a do nového roku 2019 pře-
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ji hodně zdraví, lásky, pohody a
spokojenosti.
Za ZO SPCCH předsedkyně
Květa Ondruchová

Jakub Procházka počtvrté Mistrem ČR
Dne 27. 10. 2018 jeden den před
výročím, kdy si Česká republika připomněla 100. výročí svého
vzniku se sešli nejlepší minikáristé v Praze na slavnostním vyhlášení. Z Jablůnky odcestovali Jakub
a Filip Procházkovi. Oba jezdci se
od svých čtyř let věnují závodům
ve slalomu minikár.
Jedenáctiletý Jakub za svou osmiletou závodní kariéru získal čtyři
tituly Mistra České republiky, jednoho vicemistra ČR, 3krát byl vítězem Poháru ČR a 4krát vítězem
Evropského poháru. Mladší šestiletý Filip letos zabojoval a v MČR
obsadil krásné páté místo v celkové
klasifikaci. V Evropském poháru
obsadil čtvrtou příčku a v Poháru ČR mu patří deváté místo. Slavnostní vyhlášení minikárové sezony proběhlo v Praze v Autoklubu
České republiky. Filip Procházka
přebral pohár za 5. místo v MČR v
kategorii M1 pro rok 2018, a také
pohár za nejmladšího jezdce. Jakub
v kategorii M2 bodoval trojnásobně. Získal 1. místo a titul Mistra
ČR pro rok 2018, 1. místo v PČR
2018 a 1. místo v EP 2018. V letošní sezoně Jakub startoval ve 13.
závodech a ve všech 13. dokázal
zvítězit! Tímto Jakub a Filip navázali na slavnostní okamžiky své-

ho pradědečka Aloise Marka automobilového závodního jezdce
TATRY Kopřivnice, který v še-

desátých letech na stejném pódiu získal titul „Zasloužilý mistr
sportu“. Velké poděkování patří

všem, kteří nás v tomto netradičním sportu podporují.
Za Team Tomáš Procházka

Volejbal
ženy
Stejně jako v předchozích ročnících, i v sezoně 2017/2018 se
můžeme pochlubit vítězstvím v
okresním přeboru žen.
A tři z nás (M. Polášková, S.
Hurtíková a N. Kamasová) navíc i vítězstvím v přeboru krajském, kde účinkují v drese našeho dlouholetého spřáteleného oddílu - SKV Hošťálková.
I když někdy máme problém
poskládat „šestku“ do utkání,
vždy se dokážeme vypnout k nejlepšímu výkonu a dosáhnout vítězství i za cenu nějakého toho
„bolístka“ (přetržení achilovky,
zvrtnutí kotníku apod. maličkostí).
Na pravidelné tréninky docházíme jednou týdně a jsme rádi,
když nás přijdou podpořit i občasní spoluhráči a tělocvična se
zaplní. Navíc teď tělocvična
„voní novotou“ díky renovaci interiéru a je radost do ní vstoupit a
protáhnout si tělo.
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TJ Sokol Jablůnka - Pržno
Rok 2018 byl pro Sokol velmi
bohatý, plodný, ale i náročný. Nesl
se v duchu příprav na XVI. Všesokolský slet. Naše jednota nacvičovala tři sletové skladby: Méďové – skladba pro rodiče s dětmi,
Noty – skladba pro mladší žáky
a Siluety – skladba pro dorostenky a ženy. Celkem se na nácviku
podílelo 30 cvičenců a cvičenek
a vystoupili jsme na několika akcích. Skladbu Noty naše děti společně s dětmi z Valašského Meziříčí zatančily na akci ZŠ Jablůnka
Pálení čarodejnic. Siluety a Noty
jsme předvedli na obecní akci
Jabkovice, byla to naše premiéra pro veřejnost. Prvním velkým
vystoupením byl KRAJSKÝ SOKOLSKÝ SLET v Ostravě, který
se konal 3. 6. 2018 a dále následoval ŽUPNÍ SLET ve Valašském
Meziříčí 10. 6. 2018. Do Prahy
se naše jednota za velké podpory naší obce vydala 3. 7. 2018,
kde jsme čtyři dny usilovně a pilně trénovali a nacvičovali skladby Méďové a Siluety. Vše vyvrcholilo 6. 7. 2018 vystoupením
v Eden Aréně na XVI.Všesokolském sletu sokolů z celého světa.
Dovezli jsme si spoustu krásných
zážitků. Nejen sletem naše jednota žila. Nadále jsme se věnovali
pravidelným cvičebním hodinám
s našimi dětmi, které probíhají v
sokolovně, venku na fotbalovém,
dopravním a červeném hřišti. Na
dopravním hřišti jsme se účastnili na akci s Besipem, dvakrát jsme
si byli zajezdit na koních v jízdárně u paní Štefkové a také jsme

se zúčastnili zálesáckého závodu
zdatnosti ve Valašském Meziříčí,
odkud jsme si přivezli i medaile.
Školní rok jsme zakončili sportovním odpolednem s opékáním
špekáčků. Po prázdninách jsme
začali cvičení až v říjnu z důvodu
rekonstrukce sokolovny, ale to čekání se vyplatilo. Na konci listopadu jsme pro děti připravili Mikuláše s cirkusovým vystoupením
s Petrem Bielem a jeho LeGrantKlaunaret. Stále nám schází cvičitelé, abychom se mohli dále rozvíjet a připravovat více aktivit pro
naše děti. Naši cvičitelé se také
pravidelně účastní kurzů a školení. Děkujeme našim dětem, rodinám a všem, co nás podpořili a
podporují v tom, co děláme rádi
a to je cvičení, které nás naplňuje
energií a láskou ke sportu. Všem
přejeme krásné svátky vánoční a
šťastný nový rok 2019.
Lucie Zapalačová, jednatelka
TJ Sokol Jablůnka-Pržno
Spolek TJ Sokol Jablůnka-Pržno má v současné době cca 100
členů. Rádi bychom naše řady nadále rozšiřovali a rozvíjeli naše
aktivity. Díky novému hřišti a
nově opravené sokolovně máme
s dětmi další možnosti, jak vyplnit jejich volný čas. Sami jistě
víte, že dnešní počítačová doba
pohybu moc nesvědčí, ale proč
to nezměnit právě u nás. Chtěli
bychom tímto pozvat ty, co mají
chuť se hýbat a sportovat: Přijďte
mezi nás!!!
Vánoční čas a blížící se ko-

nec roku nás nabádá ke zhodnocení uplynulého období. Ten bychom hodnotili jako velmi pestrý
a náročný. Největší přípravy byly
letos na Všesokolský slet. Podařilo se nám opět získat dotace od
MŠMT, ČOS a hlavně Obec Jablůnka nás velmi podpořila a začala opravovat sokolovnu. Zažádali
jsme ČOS o převod pozemku pod
sokolovnou, který patří Sokolu,
naší obci, aby mohla pokračovat
rekonstrukce tělocvičny a celé budovy. Bohužel nás letos zastihla
i smutná událost, kdy nás navždy
opustila naše dlouholetá členka a
starostka Sokola v Jablůnce, sestra Jiřina Martinková. Zasloužila se o rozvoj a udržení činnosti
spolku v naší obci a zůstane naším velkým vzorem.
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Ráda bych poděkovala všem
cvičitelkám, které tráví svůj volný čas v tomto spolku a všem,
kteří nám jakkoli pomohli a
chtěla bych popřát všem krásné
a pohodové Vánoce.
Silvie Procházková-starostka
TJ Sokol Jablůnka-Pržno
V roce 2018 TJ Sokol Jablůnka
– Pržno finančně podpořily
tyto organizace:
Obec Jablůnka
37 000 Kč
Obec Pržno
8 000 Kč
MŠMT
26 000 Kč
ČOS
12 850 Kč
Fa UnicoModular a. s. 3 000 Kč
Členské příspěvky
33 000 Kč
Finanční příspěvek od Obce
Jablůnka byl použit na dresy,
stravné a cestovné do Prahy na
XVI. Všesokolský slet. Z příspěvku od Obce Pržno byly pořízeny nové cvičební pomůcky a to:
míče, florbalové hokejky a obruče. Z dotace MŠMT byl uhrazen
pronájem tělocvičny v sokolovně
i na základní škole a část finančních prostředků šla na mzdy cvičitelům a vedoucím oddílů. Firma Unico Modular a. s. z Vizovic nám poskytla finanční dar na
občerstvení a odměny pro děti
na akci k ukončení cvičebního
roku 2016/2017, která se konala
v červnu. Z dotace ČOS a z členských příspěvků byly zakoupeny
balanční podložky, metodické pomůcky, výlet na bazén, provozní
výdaje, odměny pro děti aj.
Děkujeme všem, kteří nás podpořili a těšíme se na další spolupráci v roce 2019.
Za TJ Sokol Jablůnka –
Pržno zpracovala: Zavadilová
Marcela - pokladník

Sokolovna Jablůnka
V poslední době se zvýšil zájem o sokolovnu v naší obci. Důvodem není ovšem zvýšený zájem
o cvičení, ale o provádění oprav
v tomto objektu. Pro ty, kdo neviděli, v jakém stavu byla sokolovna v době, kdy byla předána Obci
Jablůnka v roce 2016, objasníme
několik faktů.
Sokolovna byla dlouhé roky
majetkem TJ Spartak Jablůnka.
Po roce 1989 Spartak svými vlastními finančními prostředky nebyl
schopen udržovat sokolovnu tak,
aby nedocházelo k jejímu chátrání. Proto byla část napřed pronajata pro firemní účely a po odchodu
této soukromé firmy zde byla vybudována ubytovna pro sociálně
slabé. V této době fungoval pouze
velký sál a v omezeném provozu
posilovna. Ostatní prostory byly
buď využívány jinak, nebo byly
zdevastovány. I v této době obec
Jablůnka přispívala Spartaku na
provoz této budovy.
V roce 2016 byla sokolovna
převedena darem na Obec Jablůnka, stav budovy byl v žalostném stavu. Střecha nad malým sálem byla vyzdobena břízami, které vyrůstaly z lepenky, malý sál
pod touto střechou byl zničen zatečením. Podlaha, podhled a stěny v dezolátním stavu. Sedlová

střecha nad hlavní částí byla rozpadlá, okapy zkorodované a části
spadlé krytiny poškozovaly střechu nad galerií. Pouze střecha nad
vstupní částí byla v pořádku, jelikož byla OÚ Jablůnka v předešlých létech opravena. Velký sál
byl rovněž ve velmi špatném stavu, zatečené stěny, poškozené obložení, roky neopravovaná nátěrem podlaha a rozpadlé žebřiny.
Sociální zařízení šatny a sprchy pro ženy v havarijním stavu
nebezpečné pro každého, kdo se
zde pohyboval. WC na mezipatrech schodiště rozbité, špinavé a
pro veřejnost nepoužitelné.
Zbytek budovy včetně bytu
správce byl v hrozném stavu.
Ztrouchnivělé podlahy, plíseň na
stěnách, špatná okna atd.
Před převodem objektu na
Obec Jablůnka jsme se podíleli
finančními příspěvky na provozu
budovy sokolovny (hlavně vytápění).
Na podzim 2016 byla opravena střecha nad malým sálem a
provedena výměna topení ve velkém sále, kde bylo vyměněno staré topení za plynové infrazářiče,
pak se na opravách pokračovalo dle možností obce a jejich zaměstnanců, kteří začali svépomocí provádět postupně úpravy a

opravy uvnitř objektu. Na odborné práce byly najímány převážně
místní firmy.
V roce 2017 se v patře vybudovala společenská místnost, která slouží jak pro potřeby oddílů,
tak pro veřejnost a je zde možnost
pronajmutí pro oslavy a různé
společenské akce. Byly rozšířeny prostory posilovny a posilovna
byla dovybavena. Dalším krokem
bylo provedení výměny krytiny
sedlové střechy.
V té době obec již několikrát
podala neúspěšně žádost o dotaci na rekonstrukci celého objektu. Jelikož finanční dotační prostředky nebyly obci přiděleny,
bylo rozhodnuto nečekat a pokračovat v opravách vlastními silami.
V první etapě byl kompletně rekonstruován byt správce, zde se
provedla demolice a znovu provedení podlah, nové rozvody topení,
elektřiny a odpadů. Následně byla
provedena výměna oken a provedení vnitřních obkladů. V souběhu se pak prováděly opravy v malém sále. Odstranění obkladů, provedení nových omítek, nové rozvody elektro a topení. Byl proveden nový podhled včetně zateplení a osvětlení. Následovala kompletní úprava povrchu galerie a
nová polyuretanová podlaha ma-
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lého sálu. V průběhu roku 2018 se
započalo s kompletní rekonstrukcí rozvodů elektřiny v celém objektu, nově se provedla povrchová
úprava podlahy velkého sálu včetně galerie. Bylo provedeno nové
obložení stěn (zrušeny výklenky), nově byly osazeny žebřiny
a provedeny malířské a natěračské práce. Na mezipodestách bočního schodiště, kde jsou záchody byly provedeny nové rozvody
vody, odpadů a topení. Staré nevzhledné obklady byly odstraněny a nahrazeny novými včetně zařizovacích předmětů. V přízemí je
vybudována kuchyně, která bude
sloužit pro přípravu jídla v případě konání plesů, akcí ve společenské místnosti nebo velkém sále a
v neposlední řadě při větších akcích pořádaných na kurtech (např.
Stezka odvahy).
Dále byla opravena střecha nad
galerií, vyměněna zbývající stará
dřevěná okna a byly opraveny šatny pro muže i ženy.
V další etapě má obec v plánu provést vymalování všech společných prostor, odstranění staré dlažby na chodbách v přízemí,
opravu fasády a okolí sokolovny.
Pro představu přidáváme několik fotografií.
Emil Krátký, OÚ Jablůnka

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci
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Fotbalový klub Jablůnka z. s.
V současné době pod hlavičkou
FK Jablůnka hrají 4 týmy - muži,
starší žáci, mladší žáci a mladší
přípravka.
Muži hrají okresní přebor pod
vedením trenéra Milana Gajdůška,
ti si po podzimní sezoně nevedou
moc dobře a v tabulce se pohybují
na spodních místech a jejich jarní
sezona bude znamenat tuhý boj o
záchranu, ale pevně věříme, že se
jim to podaří. Zato o to větší radost nám dělají naši mládežníci a
zájem o fotbal, který v naší obci
roste. Starší žáci pod vedením Davida Bartoně, mladší žáci pod vedením Michala Pavlici a mladší přípravka pod vedením Lukáše
Hajného a Jaroslava Smilka postupně zvyšují své nejen fotbalové dovednosti a zkušenosti. Mladší a starší žáci hrají pod hlavičkou
sdruženého týmů Jablůnky a Růžďky. Důležitou součástí jsou ale
také hráči z Pržna, Mikulůvky a
Vsetína, kteří pomáhají získávat
cenné body do tabulky soutěže.
Kategorie mladších přípravek se
ještě neboduje. U nejmladších fotbalistů není totiž důležitý výsledek, ale jen to, jak dovést ty nejmenší ke sportu a začlenit je již v
útlém věku do kolektivu.

Tréninky žáků a přípravky jsou
2x až 3x týdně, v létě na fotbalovém hřišti a v zimě v tělocvičně. Ta v létě prošla rekonstrukcí,
a chtěli bychom touto cestou poděkovat obecnímu úřadu, že tímto vytvořila lepší podmínky pro
všechny spolky v obci. V zimním období se naše týmy budou
účastnit několika halových turnajů a budeme také v zimním období
v případě přívětivého počasí využívat multifunkční hřiště u horní
školy.
V létě jsme uspořádali pro děti
fotbalovou zakončenou, kterou
si užili jak děti, tak i rodiče. Byl

sehrán přátelský fotbálek rodičů proti dětem, kde potom rodiče
s dětmi hráli různé společné hry.
Všem rodičům děkujeme za účast
a maminkám za přípravu pohoštění pro děti. Děkujeme také obci
Jablůnka, obci Pržno a drobným
sponzorům za finanční pomoc a
Sokolu Růžďka za balíčky, které
připravil pro všechny děti.
Jako každoročně se o pouti uskutečnil vzpomínkový zápas
starých pánů na naše zesnulé spoluhráče a kamarády Břeťu Hrušku,
Jiřího Bartoně a Lojzu Bartošáka.
Děkujeme rodičům, kteří své
děti podporují a pomáhají s orga-

nizací zápasů a zejména při dopravě dětí na zápasy, tréninky a turnaje. Velký dík patří trenérům, vedení fotbalového klubu a hospodáři,
kteří se starají o zázemí, připravenost plochy, čistotu dresů a také
děkujeme našim sponzorům zejména Obecnímu úřadu v Jablůnce, Obecnímu úřadu v Pržně a týdeníku Jalovec.
Rádi přivítáme do našich řad
nové fotbalisty a fotbalistky.
Přejeme všem fanouškům FK
Jablůnka a všem spoluobčanům
krásné a pohodové Vánoce a do
nového roku 2019 hlavně hodně
zdraví.
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