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Vážení spoluobčané,
rok 2019 je minulostí a na prahu roku nového se ptáme, jaký bude ten nadcházející. Přejeme si, aby to byl rok dobrý.
Dobrý pro každého z nás, naše děti a nejbližší, příbuzné a známé a také pro naši obec i celou republiku. Dnešní doba je
hektická a neklidná, ať už celosvětově, v České republice a občas i v Jablůnce.
Konec roku bývá příležitostí bilancovat a vyslovovat přání do nového roku. Lidé si nejčastěji přejí hodně zdraví, což
není tím pádem nejoriginálnější vinšování, ale že to není přání banální, si člověk uvědomí nejvíce, když mu zdraví chybí.
Tak u toho zůstanu a přeji všem občanům Jablůnky ono „Hlavně zdraví“.
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 2020 Vám přeji hodně štěstí, zdraví
a úspěchů ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný - starosta

JSDH Jablůnka
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku 2019 a
proto mi dovolte provést zhodnocení tohoto roku z pohledu výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Jablůnka.
Stejně jako v předešlých letech,
i letos jsme zajišťovali požární bezpečnost nejen v Jablůnce,
ale i v okolních obcích. K 5. 12.
2019 naše jednotka vyjela na žádost Krajského operačního střediska ve Zlíně celkem k 50 mimořádným událostem. Celkem
27x jsme vyjeli k požárům, kdy
nejčastěji se jednalo o požáry
lesů a nízkých budov. 22x jsme
byli vysláni na technické zásahy,
u kterých se nejčastěji jednalo o
odstraňování nebezpečných stavů
a o spolupráci s dalšími složkami
IZS. V naší obci jednotka zasahovala u 17 událostí. Mimo zásahovou činnost naši členové mnohokrát vyjížděli i k technickým
pomocem obci, kdy se především
jednalo o čištění kanalizací a
umývání cest. Stejně jako každý
rok naši členové absolvovali odborná školení u HZS Zlínského
kraje a letos navíc absolvovali i
specializované školení první pomoci v Olomouci a školení od
ZZS Zlínského kraje na používání automatického externího defibrilátoru.
V dubnu jsme za přítomnosti obyvatel Jablůnky a hostů

z okolních sborů požehnali naší
nové technice. Že investice do
nové techniky nebyla zbytečná
potvrzuje i letošních 17 výjezdů
nového dopravního automobilu a
14 výjezdů terénní čtyřkolky. Příští rok nás čeká další velká sláva,
kdy budeme přebírat novou prvovýjezdovou cisternu. Ta nahradí
naši nynější liazku z roku 1988,
na které se již zub času výrazně
podepsal.
V září u nás proběhla Sdružená
praktická příprava jednotek JSDHO a Czech SAR Teamu, která
byla zaměřena zejména na vzájemnou spolupráci všech jednotek při pátrání po pohřešovaných
osobách a následném poskytování 1. pomoci a jejich transportu v těžko přístupném terénu. Dle
vyjádření velitele stanice HZS
Vsetín, který se ho zúčastnil jako
pozorovatel se jednalo o první
cvičení svého druhu a na celorepublikové úrovni.
Nyní nám dovolte umožnit
Vám ,,nahlédnout pod pokličku“ jak probíhá vyhlášení poplachu naší jednotce. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce
jsou naši hasiči připraveni vyjet
ostatním lidem na pomoc. Celý
proces začíná přijetím tísňového
oznámení na Krajském operačním středisku ve Zlíně. Zde operační důstojník rozhoduje, kam
jakou jednotku vyšle a jakým
způsobem jí vyhlásí po-

plach. Operační důstojník má několik možností, jak naší jednotce vyhlásit poplach. Nejčastěji
se jedná SMS zprávy, které mohou být doplněny spuštěním sirény. Často se tak stává, že jedeme k požáru, ale siréna nehouká
a nebo naopak siréna houká, ale
jsme vysláni ke spadlému stromu či vosímu hnízdu. Vše záleží
na rozhodnutí operačního důstojníka ve Zlíně. Souběžně s tím je
odeslán příkaz k výjezdu do výjezdového tabletu daného vozidla. Zde se velitel vozu může dočíst o jaký typ události se jedná,
adresu místa události, kontakt
na oznamovatele a to, jaká další
technika a jednotky jsou na místo vyslány. Zároveň tablet slouží
i jako navigace k místu události. To jsou nejdůležitější informace, které potřebujeme vědět. Po
příjezdu na místo události velitel
provede průzkum, podá hlášení
na operační středisko a organizuje samotný zásah. V případě, že
se jedná o požár či událost, kdy
došlo ke vzniku škod na zdraví či majetku, operační důstojník o události informuje i místě
příslušné oddělení policie. Policie je pak na místě schopna zjistit
a vyrozumět majitele pozemku či
objektu a zajistit jeho dostavení
se na místo zásahu. V případě,
že na místě došlo při požáru ke
vzniku škody, je na místo cestou
operačního střediska povolán vyšetřovatel požárů, který společně s majitelem řeší výši
škod a vyšetřuje proč a
jak požár vznikl. Po likvidaci mimo-
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řádné události provede velitel zásahu závěrečný průzkum, předá
místo zásahu majiteli objektu či
pozemku a jednotka se vrací zpět
na základnu, kde uvede techniku
zpět do akceschopnosti.
Další informace o našich činnostech a zásazích naleznete na
našem oficiálním webu www.hasicijablunka.webnode.cz. Vzhledem k množícím se dotazům, Vás
však musíme upozornit, že na
webu jsou zveřejněny pouze informace a data, která můžeme zveřejnit. Jsou informace a věci, které
zveřejňovat dokonce nemůžeme
ať již z etických či zákonných důvodů. Na dotazy typu, kde přesně
hořelo, na jaké to bylo adrese, čí
to byl pozemek, komu se co stalo, kdo to ohlašoval a podobně nesmíme podat odpovědi. V případě,
že by se některé naše zprávy k zásahům někomu zdály příliš strohé,
má možnost kontaktovat tiskového mluvčího HZS Zlínského kraje
a požádat o informace ho.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem sponzorům, kteří nám
poskytují finanční dary na pořízení nové techniky, zejména však
Obecnímu úřadu a zastupitelstvu
obce Jablůnka za vstřícnost a finanční pomoc, které se nám od
něj dostává. Děkujeme také všem
členům naší výjezdové jednotky
za obětavou práci, kterou odvádí a
jejich rodinám za obrovskou podporu při tomto nelehkém poslání.
Do nového roku 2020 Vám
všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak
i v pracovním životě.
Za JSDH Jablůnka
Radek Mrlina ml.

Akce roku 2019
Většinou se jedná o rekonstrukce nebo obnovu obecního majetku.
 komunikace Na Nivu a
Kobylu - nový živičný povrch
 závitové česle – nové zařízení na ČOV

 parkoviště u ZŠ – slouží
k parkování jak dojíždějících učitelů, tak k parkování rodičů, kteří přijeli k jednání s vedením ZŠ
nebo vyzvednout své děti
 obnova hřbitova – byly vybudovány nové chodníky, nové

oplocení, došlo k pokácení přerostlých tůjí a nebezpečných lip,
které byly zevnitř prohnilé
 nové rozvody a osvětlení 1.
stupně ZŠ
 oprava místních komunikací
tryskovou metodou

 výměna střešní krytiny na
hasičské zbrojnici
 nové sociální zařízení, nová
kancelář, nová kuchyňská linka,
nové osvětlení, tyto opravy byly
provedeny v MŠ a knihovně

Kanalizace Závratě
V měsíci srpnu byla vyhlášena
dotační výzva na prodloužení kanalizace. Týká se to obcí, které již
kanalizaci provozují a mají vlastní čističku odpadních vod. V místní části obce Závratě jsou již nové
rodinné domky obydleny a další

se budují. Navržené řešení odvodu
odpadních vod nebylo řešení šťastné. Byly vyprojektovány tzv. „vsakovací jámy“, kde voda měla vsakovat do země, ale vsakuje jen částečně. Tento problém je nám známý, a proto OZ schválilo prodlou-

žení kanalizace až do míst výstavby. V rámci doplnění kanalizace
bude položeno 890 m plastového
hladkého potrubí. Na trase kanalizace bude 27 kanalizačních šachet.
Stavbou dotčené parcely jsou převážně ve vlastnictví soukromých

vlastníků, kterých je 16 a všichni
se stavbou i věcnými břemeny na
těchto parcelách souhlasili. Těmto
vlastníkům se patří poděkovat za
spolupráci s OÚ. Pokud bude projekt schválen, bude tato nepříjemná situace odstraněna.

Cesta Lýkový
V letošním roce naši oblast
včetně Jablůnky postihlo několik
přívalových dešťů.
Podle klimatologických údajů
byla naše obec nejvíce zasažena

přívalovým deštěm 22. 5. 2019 s
denním úhrnem srážek 44,7 mm.
Deště způsobily podemletí břehů
Lýkového potoka a poškodily i
komunikaci.

Ministerstvo pro místní rozvoj
vypsalo dotační titul na obnovu
komunikací poškozených přívalovými dešti. Podle posledních
informací zájemců o tuto dotaci

je dvakrát tolik, než kolik je tam
finančních prostředků. Do konce roku bychom měli dostat rozhodnutí, zda jsme uspěli či nikoliv.

Požární automobil CAS
Naše současná cisterna je zastaralá a poruchová. Hrozí odstávka
této techniky a tím i hrozba, že zásah vůbec nebude proveden. Jakékoliv výdaje na tuto techniku formou oprav by byly zcela neefek-

tivní, neboť by nezvýšily výkonové parametry této techniky. Pořízením nové techniky dojde k posílení vybavení JSDH Jablůnka,
které přispěje ke zvýšení její připravenosti k řešení mimořádných

událostí. Cisterna bude sloužit
ke všem druhům mimořádných
událostí, ke kterým bude vyslána KOPIsem. Také bude sloužit
v obci k různým technickým zásahům, ke kterým bude většinou

starostou obce vysílána. Z těchto důvodů ZO schválilo pořízení
tohoto požárního automobilu. Na
jeho financování se podílí Ministerstvo vnitra, Zlínský kraj a obec
Jablůnka.

Rekonstrukce budovy č. p. 271
V roce 2018 jsme koupili
v Dolní kolonii bytový dům od
paní Smékalové.
Z budovy prakticky zbyly obvodové zdi, protože bývalá ma-

jitelka již započala s vnitřní rekonstrukcí. Objekt bude nově
vnitřně rekonstruován dle nově
navrženého dispozičního uspořádání. Vznikne 5 samostatných

bytových jednotek včetně příslušného zázemí. Dotační titul
bude vypsán na začátku měsíce
ledna. Podle posledních informací bychom rozhodnutí o při-

dělení dotace mohli vědět v měsíci červnu.
Pokud bude náš záměr realizován, tak bude opravena další
obecní budova.

Veřejné hřiště
Situaci nevyužívaného hřiště za
Obecním úřadem tzv. „školnička“ by mohla změnit dotační vý-

zva na veřejné a workoutové hřiště. Vypsání výzvy by mělo proběhnou koncem měsíce prosince.

Projekt už je hotový a žádost již
připravujeme na odevzdání. Bude
se jednat o obdobné hřiště, jako u

základní školy a navíc tam budou
prvky pro cvičení seniorů a mládeže.

Kotelna na základní škole
Stávající kotelna na ZŠ funguje bezmála 30 let. Jsou tam instalovány kotly „Ortas“. Jejich životnost pomalu končí a proto musíme

hledat novou technologii vytápění. Nabízejí se kondenzační kotly
„Immergas“, které jsou účinnější a
pro náš záměr výhodné. Minister-

stvo pro místní rozvoj vypsalo dotační titul na výměnu již zastaralých kotlů. Pokud s podáním dotace uspějeme, tak bude provedena
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i rekonstrukce rozvodů topení na
staré části ZŠ a části nové budovy
ZŠ. Od této výměny si slibujeme i
úsporu finančních prostředků.

Silvestr
Vážení spoluobčané, dovolte mně abych Vás pozval již k tradičnímu uvítání nového roku 2020 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou bychom
měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný - starosta

Restaurování
kříže
Restaurování kříže u silnice
1/57 mezi Jablůnkou a Bystřičkou je prakticky hotové.
Protože se jedná o kulturní
památku, nebylo jednoduché
sehnat restaurátora, který má
na tuto odbornou práci certifikační osvědčení. Navíc Ředitelství silnic a dálnic zamítlo jakékoliv omezení na silnici 1/57 při manipulaci s touto
památkou.
Podmínkou pro restaurování
tedy bylo, že práce musí probíhat na místě samém. Na tom
ztroskotalo i jednání o opravě v minulém volebním období, kdy zastupitelé za JŽ chtěli kříž k restaurování odvést a
pak ho umístit na jiné místo
v obci. Jediným odborníkem,

který souhlasil s tím, že opravu
provede na místě byl restaurátor p. Skalík, který v tom problém neviděl a restaurování
kříže provedl.
Když jsem chodil na kontrolní dny, tak jsem se potkával
i se zástupci MěÚ Vsetín a Národního památkového ústavu v
Kroměříži, kteří měli tvrdé požadavky na kvalitu restaurování. Obdivoval jsem p. Skalíka
s jakým klidem a nadhledem
připomínky vyslechl a požadavkům vyhověl.
Tímto chci p. Skalíkovi poděkovat, že se restaurování
kříže ujal i při svém pracovním vytížení v zahraničí a tak
nám zachránil památku z roku
1771.

Poděkování
Na konci školního roku odešla
do důchodu paní ředitelka Mateřské školy v Jablůnce Marie Navrátilová. V roce 2011 nastoupi-

la do naší školky a svým nadšením, elánem, novými nápady a
také srdcem dala školce nový kabát a vytvořila tak místo, kde se

děti těší a které rády navštěvují.
Tímto bych jí chtěl poděkovat za
dlouholetou práci v jablůnecké
školce a popřát jí jménem svým i

pracovníků obce, obecního zastupitelstva i občanů Jablůnky pevné
zdraví, klid a pohodu do dalších
let.
Čeněk Hajný - starosta

Poděkování místním organizacím
Dovolte mně, abych v letošním
zpravodaji poděkoval jménem
svým i zastupitelstva obce složkám, které s OÚ Jablůnka spolupracují a podílejí se na tom, aby
si občané své obce vážili a byli na
ni 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 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.
Čeněk Hajný - starosta

Dotace Zlínského kraje a Ministerstva
vnitra v oblasti požární ochrany
Obec Jablůnka ve své působnosti udržuje jednotku požární ochrany SDH, která zajišťuje
ochranu občanů, majetku a jejíž
výjezdy se řídí požadavky územně příslušného střediska HZS kraje.
V tomto roce 2019 obec Jab-

lůnka postupně obdržela neinvestiční dotace 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 od vy-

hlášení poplachu. Dotace na tuto
činnost činí 150 000 Kč. Na uskutečněný zásah mimo obec, odbornou přípravu velitelů a strojníků, vybavení a opravy JSDH ve
výši 121 381 Kč. Investiční dotace z rozpočtu ZK na nákup požárního automobilu CAS pro JPO-
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II Jablůnka ve výši 500 000 Kč.
Z Ministerstva vnitra byla přidělena dotace na nákup požárního
automobilu CAS 2 500 000 Kč.
Tyto finanční prostředky významně pomáhají k udržení JPO II,
SDH v naší obci.
Čeněk Hajný - starosta

Zimní údržba
V zimním období řeší obec každoročně problémy s odstavenými automobily na chodnících a
komunikacích, které brání odklí-

zení sněhu a hrozí nebezpečí jejich poškození.
Z tohoto důvodu bychom chtěli vyzvat všechny občany, aby au-

Pokud automobily budou parkovat na místních komunikacích,
nebude zde sníh odklízen.

tomobily 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.

Čipování psů
Čipování psů je povinné. Nová
povinnost vzniká všem majitelům psů.
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování jejich čtyřnohých

svěřenců platné jen v případě, že
pes bude označený mikročipem.
Jeho číslo musí být zaznamenáno v dokladu o očkování – pasu
nebo očkovacím průkazu.

Štěňata musejí být označena
mikročipem nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině.
Naopak mikročipem není nut-

né označit psa s jasně čitelným
tetováním provedeným před 3.
červencem 2011. Podrobnosti na
www.svscr.cz, odkazy Zvířata a
Povinné označování psů.

Osvobození a úlevy z poplatků ze psů
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa,
kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby

podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,
osoba provádějící výcvik psů určených k dopro-

vodu těchto osob, osoba provozující útulek pro
zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sběrný dvůr Jablůnka
Sběrný dvůr je určen pro občany s trvalým bydlištěm v obci
Jablůnka, kteří zde po předložení
průkazu totožnosti mohou odkládat určený odpad zdarma. Jedná
se o odpad: velkoobjemový, dřevo, papír, sklo, plasty a nebezpečný odpad. Sběrný dvůr je dále
zapojen v kolektivním systému

zpětného odběru elektro spotřebičů, zářivek a baterií, proto je zde
můžete také bezplatně odevzdat.
Zpětný odběr elektrospotřebičů
pro občany je nařízen zákonem
185/2001 Sb. o odpadech.
Chtěli bychom apelovat na občany, aby se snažili, co nejlépe
svůj odpad vytřídit. Vytříděný od-

pad se dá dále využít jako surovina. Podle množství vytříděného odpadu se odvíjí výše odměny,
kterou obec Jablůnka dostává do
obecního rozpočtu od společnosti
Ekokom. Tím, že třídíte, šetříte životní prostředí a náklady na likvidaci nerecyklovatelného odpadu
(náklady na svoz a likvidaci odpa-

dů neustále rostou, jakož i objem
vyprodukovaných odpadů).
Letos nás na přátelské upozornění z místa bydliště navštívila
česká inspekce životního prostředí, která shledala, že máme v Jablůnce sběrný dvůr naprosto v pořádku a dokonce vyslovila pochvalu obsluze sběrného dvoru
za příkladnou starostlivost a pořádek. Tímto se k pochvale paní R.
Václavíkové připojujeme také my.
Sběrný 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
Příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré do dalšího roku.
M. H.
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Informace k nájmu hrobových míst
Na základě zákona č. 256/2001
Sb. o pohřebnictví byl vydán Řád
veřejného pohřebiště obce Jablůnka schválený usnesením č.
28/04 ze dne 14. 1. 2019. Tento řád upravuje provoz veřejného pohřebiště a je zveřejněn na
elektronické desce Obecního úřadu Jablůnka a je k nahlédnutí na
Obecním úřadě v Jablůnce.
Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově ve správě
Obecního úřadu v Jablůnce na povinnost hlásit změny adresy tak,

aby bylo možné doručit upozornění na skončení doby nájmu. V
případě ztráty kontaktu hrozí nebezpečí zrušení užívacího práva k
hrobovému místu, pokud do jednoho roku od uplynutí nájemní
doby nedojde k prodloužení nájemní smlouvy.
Nájemcům hrobových míst si
tímto dovolujeme dále 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.
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 hrobového místa přechází nájemné
na jeho dědice a je nutné hrobové zařízení zařadit do dědické-

ho 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: Daniela Hubníková, tel.: 571 452 210, kl. 4, email: oujablunka@volny.cz.
Daniela Hubníková

Stočné za rok 2019
Stočné za rok 2019 bude
všem domácnostem vyúčtováno koncem března 2020 a bude
splatné k 30. 6. 2020. 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 2019
činí 24,15 Kč/m3 včetně DPH.
V případě výměny vodoměru vždy nahlaste tuto skutečnost

na Obecní úřad Jablůnka osobně,
telefonicky nebo zašlete on-line
na adresu: oujablunka@volny.cz.
Doklad bude sloužit k přesnému
vyúčtování stočného (odebraných m3 vody) za rok.
Odečet bazénu:
V souladu s ustanovením § 19
odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích,
v platném znění může o odečet
stočného požádat odběratel, který vodu dodanou vodovodem
zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství
je prokazatelně větší než 30 m3

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

lůnka k sepsání smlouvy. Společnosti VaK a. s. Vsetín platí
občané pouze vodné. K sepsání
smlouvy si vemte s sebou prosím
zapsaný stav vodoměru k datu
koupi nemovitost nebo stav při
napojení na kanalizaci.
V případě nejasností Vám informace podá Daniela Hubníková 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

Terénní sociální asistent pro seniory
Od 1. listopadu tohoto roku zřídil obecní
úřad v Jablůnce pracovní místo terenního sociálního asistenta pro seniory na 0,5 úvazku.
Tuto práci vykonává Bc. Ivana Vršanská na
území obce Jablůnka v kanceláří na adrese:
Jablůnka č. p. 600 (penzion v Kolonce), kde
ji lze zastihnout, pokud není zrovna v terénu.
Pokud ji zde nezastihnete, volejte na tel. č.:
777 815 424.

PRACOVNÍ HODINY:
Pondělí
8:00- 14:30
Úterý
8:00 - 12:00
Středa
8:00 - 14:30
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
8:00 - 12:00
Služba nabízí: odborné sociální poradenství, pomoc při vybavení úředních záležitostí

jako žádosti a pošta, vyzvednutí léků a receptů, nákup, doprovod k lékaři nebo do obchodu, dopomoc při zajištění běžného chodu v
domácnosti a při péči o vlastní osobu.
Obrátit se na paní Vršanskou může kdokoliv z obce, ať už senior sám nebo jeho rodinní
příslušníci, jak o radu, tak i praktickou pomoc.
TATO SLUŽBA JE ZCELA BEZPLATNÁ !

Informace k místním poplatkům
za vývoz odpadu a za psy v roce 2020
V roce 2020 se budou platit místní poplatky
za vývoz komunálního odpadu od 1. 2. 2020
do 31. 5. 2020. Za psy od 1. 2. 2020 do 30. 4.
2020 na pokladně OÚ Jablůnka, kde obdržíte také štítek na popelnici a sáčky na tříděný
odpad. Poplatky za odpady a psy je možno
hradit i přes účet. Domovní odpad číslo účtu
4729851/0100, vs 1340 + číslo domu, pes číslo účtu 4729581/0100, vs 1341 + číslo domu.
Pokud uhradíte poplatek na účet obce, musíte
si dojít na OÚ v Jablůnce vyzvednout štítek
na popelnici. Od 1. 6. 2020 se nebudou vyvážet popelnice, které nebudou mít nalepený
štítek na rok 2020!

Poplatek za vývoz odpadu:
 Osoba trvale hlášena v obci
400 Kč
 Osoba trvale hlášena na pasekách 250 Kč
 Osoba hlášena na úřední adrese,
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 2020
 2. osoba hlášena k trvalému pobytu v sídle
ohlašovny tj. Jablůnka čp. 365, která se prokazatelně na území obce nezdržuje
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 3. osoba, která se delší dobu jak 6 měsíců
zdržuje v zahraničí
 4. osoba umístěna v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem
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.
Žádáme občany, aby dodrželi splatnost
úhrady těchto poplatků v daný termín!!!

Odpadové hospodářství
V současné době se projednává nový zákon o odpadech, který
bude stanovovat poplatky a ceny
na další období. Už nyní víme, že
se tyto poplatky zvýší řádově o
stovky korun.
Dnes máme poplatek za ukládání odpadu na skládku 500 Kč/t
a předpoklad v roce 2025 je 1500
Kč/t. Zde je vidět jakým tempem
bude narůstat cena poplatku za
ukládání odpadu. Návrh Ministerstva životního prostředí je od roku
2030 úplný zákaz skládkování.
Proto vyzýváme občany, aby
více třídili, protože vývoz komunálního odpadu bude stále dražší.
Množství odebraného odpadu
v Jablůnce za rok 2018 podle komodity:
papír
35 tun
plast
32 tun
sklo
25 tun
SKO
311 tun
(směsný komunální odpad)
velkoobjem
58 tun
dřevo
25 tun

Celkové finanční náklady
za kalendářní rok 2018
Výdaje ve výši 1 610 383 Kč
(zde jsou zahrnuty náklady na
nebezpečný odpad, komunální
odpad a sběrný dvůr).
Příjmy ve výši 1 019 862 Kč
(zde je zahrnut poplatek od občanů za komunální odpad, prodej
popelnic a příjem za tříděný zpětný odběr).
Rozdíl mezi výdejem a příjmem ve výši 590 521 Kč byl
uhrazen z obecního rozpočtu.
Od 1. 1. 2020 začneme obyvatelům obce pomáhat s likvidací
použitých kuchyňských olejů a
tuků z domácností. Uvedený odpad zařazený pod názvem „Jedlý
olej a tuk“ necháme ekologicky
likvidovat a využívat k výrobě
biopaliv. Proto vyzýváme občany, aby ho nevylévali do odpadu,
nedávali do popelnice, ale po vychladnutí nalili trychtýřem přes
sítko do PET láhve, řádně ji uzavřeli a donesli do sběrného dvora. Po naplnění sběrné nádoby
bude tato odvezena a olej bude

využit jako druhotná surovina.
Velké oblibě se mezi občany těší
rozmístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Jelikož
nás překvapilo obrovské množství tohoto odpadu, tak jsme museli přistoupit k jeho opakovanému pálení. Pálení větví není
v obci zakázáno. Protože se najdou i takoví lidé (strýc Matúškú
jak si říká), kteří z důvodu pálení a hospodaření s odpady posílají stížnosti a udání na Českou
inspekci životního prostředí do
Brna, Městský úřad Vsetín odbor
životního prostředí, Policii ČR a
Hasičský záchranný sbor ve Zlíně (v letošním roce podobných
stížností, udání a žádostí bylo
více než 30), tak jsme se rozhodli, že tuto nadstandardní službu
pro občany od příštího roku omezíme. Vývozy trávy a listí zachováme jako doposud, ale co se
týká odvozu stromků, ořezu větví, živých plotů apod., nebudeme
tyto svážet. Občané si je sami budou vozit na skládku BIO u Bečvy. Toto bude možné pouze v určené dny pondělí a čtvrtek, kdy

bude přítomen pověřený pracovník, který bude hlídat a kontrolovat, co se tam veze. Přijímány budou pouze SUCHÉ dřeviny (stromy, větve, ořezy, apod.). Tato
opatření vychází ze zákona, kde
má obec povinnost umožnit občanům obce pouze uložení biologicky rozložitelného odpadu a
povoleno pálit pouze suché dřeviny. Druhým důvodem je zjištění ČIŽP Brno a MěÚ Vsetín, že
provádíme pálení i čerstvé a zelené dřevní hmoty a ne pouze suché. V tomto velkém množství
není možno, aby veškerý materiál dostatečně proschnul, proto
bude toto opatření. Omlouváme
se občanům za způsobené komplikace spojené s tímto opatřením, ale když máme v obci....
Upozorňujeme občany, aby
do popelnic nedávali žhavý nebo
horký popel z důvodu možného
zahoření.
Tříděný odpad z domácností
vkládat do barevných pytlů určených pro danou komoditu.
Zdeněk Mrlina,
místostarosta obce

SDH Jablůnka
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2019 a tak
bychom chtěli shrnout a zhodnotit uplynulý rok. Podíleli jsme se
na spolupráci s různými spolky
v naší obci, především s obecním
úřadem.
První akcí tohoto roku, na které
jsme se podíleli společně s obecním úřadem a dalšími složkami,
byl první „Obecní ples“, který se
konal 15. března v nově zrekonstruované sokolovně. Ples se nesl
v duchu První republiky, čemuž
odpovídala jak krásná výzdoba
tak i společenské oděvy navštěvníků. V březnu jsme se společně
s místní knihovnou zase zapojili do dobrodružné „Noci s Andersenem“. Děti měly připravenou
prohlídku hasičské zbrojnice i s
předvedením hasičské techniky.
Po programu v hasičské zbrojnici se vrátily zpět do knihovny,
kde měly děti volný program. 3.
května jsme se zúčastnili pietního
shromáždění k výročí osvobození
obce Jablůnka.
Náš sbor se v květnu zúčastnil
povinné obvodové soutěže v požárním sportu, která se konala v
Janové. Za náš sbor zde soutěžilo
družstvo mužů. V červnu jsme se
ve spolupráci s obecním úřadem
podíleli již tradičně na 16. ročníku

„O nejlepší jablůnecků jabkovicu, jabkovú buchtu a jabkový štrůdl“. I na kulturní vyžití jsme letos
nezapomněli a tak jsme v červnu
uspořádali taneční zábavu s rockovou kapelou DEWER. Při dobré hudbě a velmi chutném občerstvení nás návštivila spousta občanů z naší vesnice i okolních vesnic. Tímto bychom chtěli poděkovat všem návštěvníkům za podporu a budeme se na Vás velmi těšit
i další rok.
V červenci jsme pořádali již 16. ročník soutěže „O putovní pohár starosty obce Jablůnka“.
Zúčastnilo se 23 družstev. V kategorii mužů
nad 35 let se nejlépe
umístilo družstvo z Krhové. V kategorii žen se
na prvním místě umístily ženy z DHZ Kvašov. Nutno podotknout,
že se jedná o soutěžní družstvo ze Slovenska, které zde obhájilo
loňské prvenství. V kategorii mužů se na prvním místě umístilo družstvo z Valašských Příkaz
a ti si také odvezli domů
Putovní pohár starosty
obce.

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 záchranářského batohu PAX s rozšířenou
výbavou pro hasiče a odolný telefon RUGGEAR pro navigaci do
čtyřkolky.
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Ještě jednou chceme poděkovat obecním zastupitelům, sponzorům i všem občanským sdružením za podporu a dobrou spolupráci v roce 2019. V příštím roce
se budeme těšit na další spolupráci.
Do nového roku 2020 přejeme
všem občanům mnoho zdraví, pohody a štěstí.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Jablůnka Michaela Pagáčová,
jednatelka SDH

Pomoc seniorům
Zlínský kraj rozjíždí projekt
komplementace politiky stárnutí pro pomoc seniorům v tísni při
naléhavé zdravotní pomoci. Jedná
se o I.C.E. kartu, která slouží k informaci v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Na této kartě jsou vypsané nemoci, kterými

dotyčný člověk trpí, názvy léků,
které užívá, kontakty na blízké
osoby, kontakt na praktického lékaře a další potřebné údaje. Tato
karta by měla být v obálce, která
bude připevněna zevnitř vstupních
dveří nebo na ledničce. Tyto údaje velmi pomohou záchranářům

při ošetření pacienta, který nekomunikuje s okolím. Vzhledem
k tomu, že senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel je tento
program podporovaný EU, Ministerstvem zdravotnictví, MPSV a
krajem určený jim. V regionu již
tento program a I.C.E. kartu po-

užívá město Valašské Meziříčí a
nyní se rozšiřuje i na Slovensko.
Myslím si, že tento program pomoci seniorům je velmi prospěšný
a doufám, že tento program bude
zastupitelstvem obce podpořen.
Petr Kochwasser,
předseda SPCCH

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
při OÚ Jablůnka v roce 2019
Sbor pro občanské záležitosti
(SPOZ) při obecním úřadě v Jablůnce, má 16 členů a v obci dlouholetou tradici. Je součástí kulturního dění v obci.
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 50 seniorů při příležitosti jejich
životních jubilejí. Zaslali jsme 90
přání jubilantům nad 60 let.
Kromě osobních návštěv u jubilantů jsme již pátým rokem
uspořádali na obecním úřadě setkání seniorů ve věku 70, 75, 80,
85, 90 a více let. Těší nás, že většina pozvaných si našli čas a chuť
se pobavit. A věřte, že určitě nelitovali. Porozprávěli si se starostou
i mezi sebou, někteří si zazpívali
při harmonice, potěšili se milým
vystoupením dětí z Mateřšké školy Jablůnka, měli možnost si pro-

hlédnout stará fotoalba, nechybělo pohoštění. Všechno zdokumentoval pan Jiří Galda, na kterého je
vždy spolehnutí. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat členkám SPOZu paní Janě Palové,
Janě Šoborové a hudbě panu Oldřichovi Černockému a Janu Burdíkovi za pomoc a přítomnost při
tomto setkání.
Rovněž bych chtěla ocenit invenci a čas, kterou věnovaly dětem paní učitelka Lenka Barbořáková a paní ředitelka Lucie Zapletalová, při přípravě s dětmi na
vystoupení pro seniory, které se
určitě všem moc líbilo. Myslím,
že na známé básničky a písničky, a také na mazurku „Měla babka čtyři jabka“, kterou si senioři
s dětmi zatancovali budou dlouho
vzpomínat.
Při příležitosti 50. výročí sňatku, zlaté svatby jsme letos v červnu navštívili manželé Zbrankovi.
V červnu oslavili 55. výročí, sma-

ragdové svatby manželé Skovajsovi, a v červenci diamantovou
svatbu, tj. 60 let společného života, manželé Kořístkovi. Tímto
bych chtěla požádat občany, kteří mají o tuto událost zájem, aby
se nebáli nás kontaktovat, jelikož
výročí jubilejních sňatků jsme
schopni zjistit z matričních knih,
pouze pokud byl sňatek uzavřený v Jablůnce nebo v Pržně. Pokud byl sňatek uzavřen mimo náš
matriční obvod, nemáme možnost
tuto skutečnost zjistit.
Budoucí prvňáčci se rozloučili s Mateřskou školou v Jablůnce
letos už po sedmé 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. Poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na této akci. Hlavně paní ředitelce Marii Navrátilové, která v letošním roce ukon-
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čila svoji práci v mateřské škole,
a tímto jí jménem obce patří poděkování za její obětavou a dlouholetou práci, ať to bylo při vítání
občánků, při setkání seniorů nebo
jiných příjemně strávených akcí.
Starosta již tradičně 2. září
2019 navštívil Základní školu
v Jablůnce, kde slavnostně přivítal rodiče a prvňáčky.
Vítání občánků jsme letos uspořádali dvakrát, a to 6. 5. 2019, kdy
jsme přivítali 9 občánků. Dne 04.
11. 2019 6 občánků.
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

Matrika - evidence obyvatel
Stav k 1. 11. 2019
V Jablůnce je k 1. 11.
2019 hlášeno k trvalému
pobytu 2052
obyvatel,
z toho 1015 mužů a 1037
žen. V letošním roce se do
Jablůnky přihlásilo k trvalému pobytu 41 osob, odhlásilo 25 osob.
Na úřední adrese, tj.
na adrese Obecního úřadu Jablůnka, je hlášeno 80
osob.
V matričním obvodě v
Jablůnce bylo v letošním
roce uzavřeno 25 sňatků,
a to 6 na Obecním úřadě,
16 na jiném vhodném místě, 3 sňatky církevní, což je
pro zmínku nejvíce za posledních 10 let. Vzhledem

ke způsobu získávání informací o matričních událostech prostřednictvím základních registrů, konkrétně se jedná o sňatky mimo
matriční obvod Jablůnka,
prosíme snoubence, kteří
uzavřou sňatek mimo obec
Jablůnka nebo Pržno, aby
na matriku OÚ Jablůnka
předložili oddací list.
Narodilo se 20 dětí. Tímto žádáme rodiče, kdo bude
mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby v se předstihu nahásili na obecním
úřadě.
Zemřelo 15 našich spoluobčanů.
Zpracovala Silvie
Procházková, matrikářka

Svatby s novinkami
Několik novinek přináší místní kalendář svatebních obřadů
na rok 2020. Patří mezi ně pevně stanovená doba od 10:00 do
13:00 hodin a termíny pro jejich
konání.

Termíny svateb v obřadní síni
a na jiném vhodném místě:
Leden
18. 1., 25. 1.
Únor
8. 2., 22. 2.
Březen
14. 3., 21. 3.

Duben
Květen
Červen
Červenec
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4. 4., 18. 4.
16. 5., 23. 5.
6. 6., 13. 6.
20. 6., 27. 6.
11. 7., 18. 7.

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

1. 8., 22. 8.
5. 9., 19. 9.
10. 10., 24. 10.
7. 11., 21. 11.
5. 12., 12. 12.

Obecní lesy
Neblahý dopad několikaletého deficitu srážek se v roce 2019
naplno projevil i na lesním majetku obce Jablůnka. Po celý rok se
tak těžila smrková dřevní hmota napadená lýkožroutem smrkovým v různých stádiích vývoje.
Schopnost smrku se tomuto škůdci ubránit poklesla na minimum a
tak jsme svědky totálního rozpadu
smrkových porostů.
Trh (a to nejen český, ale i evropský) je absolutně přesycen
málo kvalitním smrkovým dřívím
a to má samozřejmě dopad i na
cenu dříví prodávaného z obecních lesů. V součastné době dotěžujeme smrkovou kůrovcovou
kulatinu v lokalitách Hluboký a
Lázek a její cena na trhu je cca
800 korun za metr kubický. Samozřejmě obec prodává i dříví palivové a to především smrkové za
cenu 400 Kč/kubický metr na odvozních místech (v lokalitách Lá-

zek, Jeleník a Hluboký), nebo dříví smrkové poštípané v metrech
na skladě v obci a to za cenu 700
Kč/prostorový metr.
Při zalesňování kůrovcových
holin bylo vysazeno (a to v jarním i podzimním termínu) celkem
27 400 ks sazenic, z toho smrkových bylo vysazeno 7 500 ks. To
znamená, že bylo při výsadbě použito 73 % sazenic jiných než smrkových a to zejména dubových,
bukových a jedlových. Na tuto
uvedenou umělou obnovu lesních
porostů za použití melioračních a
zpevňujících dřevin, byla samozřejmě čerpána dotace MZE, prostřednictvím KÚZK Zlín.
Na některých lokalitách, zvláště pak na čerstvě zalesněných holinách s jižní expozicí se neblaze
projevil jarní přísušek, který snížil procento ujímavosti sazenic,
což je další nepříjemný důsledek
velmi nízkých jarních srážek.

Obec Jablůnka splnila veškeré
podmínky a přihlásila se mezi prvními podáním žádosti o poskytnutí příspěvku na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od
1. 10. 2017 do 31.
12. 2018 vypsanou
aktuálně Ministerstvem zemědělství
a to ve výši cca 1
160 000 Kč. Tato
částka by měla perspektivně posloužit k obnově a
výchově mladých lesních porostů
a přispět tak ke zlepšení klimatu
v bezprostředním okolí Jablůnky.
Při zpracovávání velkého
množství kůrovcového dříví dochází také k přetěžování lesní dopravní sítě a to zejména lesních

přibližovacích linek. Proto je nutno tyto lesní (traktorové) cesty čas
od času upravit a zabránit tak erozivnímu působení vody a snažit se
tuto vodu udržet v krajině viz aktuální foto z lokality Hluboký.
Ing. Libor Haschka - správce
lesa a odborný lesní hospodář

Českobratrská církev
Na konci roku každá organizace a každé lidské společenství
dělají alespoň orientační inventuru. Kriticky se ohlížejí za uplynulým rokem a posuzují, jak se jim
vedlo, zda splnily své plány, kde
mají ještě nějaké rezervy. Jsme na
tom podobně. Musíme přiznat, že
jsme si nekladli velké cíle. I když,
jak se to vezme...
Především jsme chtěli dostát
svému poslání a svědčit našemu
okolí nejen slovy, ale především
svým životem o Boží lásce, od-

puštění a naději. Po odchodu kazatele jsme se snažili hledat nového faráře sboru. Zatím spolupracujeme s farářkou sousedního
sboru v Pržně, která se stala naší
administrátorkou.
Díky vstřícnosti Zastupitelstva
v Jablůnce jsme se mohli pustit do
renovace hlavních vstupních dveří do našeho kostela. Jejich „nová
tvář“ vám určitě neunikla. Věříme, že tento počin dopomohl ke
zvelebení naší obce.Zapojili jsme
se do celostátní akce Noc kostelů

a pozvali jsme vás na koncert. A
na další (tentokrát adventní, který
se konal už 15. 12. od 15 hod.).
Podílíme se na organizaci
Tříkrálové sbírky (bude se konat
těsně po Novém roce, a to 11. 1.
2020 – věříme, že i tentokrát přijmete malé koledníky s otevřenou
náručí i peněženkou. Vždyť vybírají peníze pro ty nejpotřebnější.
Učíme se být společenstvím otevřeným, laskavým a přitom věrným svému poslání.
V tom je láska: ne, že my jsme
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si zamilovali Boha, ale že on si
zamiloval nás a poslal svého Syna
jako oběť smíření za naše hříchy.  1. list Janův 4, 10
Vám všem přejeme požehnaný
advent, mnoho radosti o Vánocích
– nejen z dárků, které si dáváme
vzájemně, ale i naplnění radostí
z Božího příchodu. A do nového
roku vám přejeme naději a radost.
Za staršovstvo farního sboru
Českobratrské církve evangelické Lenka Freitingerová,
farářka a administrátorka

ZŠ Jablůnka informuje
Práce během
prázdnin
V době prázdnin bylo vybudováno díky podpoře jablůneckého
zastupitelstva u školy nové parkoviště. Zaměstnanci školy a rodiče
našich žáků si větší počet parkovacích míst nemohou vynachválit. Došlo k rekonstrukci osvětlení v učebnách staré budovy, které
bylo již v havarijním stavu. Podařilo se nám také na 1. stupni zprovoznit učebnu určenou pro hudební a pohybovou výchovu dětí.

Zahájení
školního roku
Školní rok 2019/2020 jsme zahájili s počtem žáků 201. Zhruba
po patnácti letech tak byla překonána hranice dvou set žáků školy. Máme 11 tříd (6. a 7. ročník se
dělí na A a B třídu). Výuku zajišťuje 18 učitelů (12 žen a 6 mužů)
a 5 asistentek pedagoga. O 56 dětí
ve školní družině pečují dvě vychovatelky. O budovu a o školní
stravování se stará 9 nepedagogických zaměstnanců.

Výuka, vzdělávání
a výchova
K názornější výuce nám napomáhá od září další interaktivní ta-

bule instalovaná v učebně na 2.
stupni. Učitelé se na začátku školního roku zaměřili na opakování
učiva, ale brzy se školní rok rozjel
na plné obrátky. Je za námi první
čtvrtletí školního roku a na dohled

pololetní vysvědčení. Žáci 9. třídy
absolvovali v rámci přípravy na
přijímací zkoušky na střední školu SCIO testy. Oživením výuky
angličtiny byla přítomnost mladé Američanky Brittany v hodi-

Jablůnecký zpravodaj - strana 11

nách anglického jazyka.V oblasti
výchovy se zaměřujeme zejména
na vztahy mezi žáky ve třídách.
K tomu slouží adaptační kurz
žáků šestých tříd a především cyklus pořadů etické výchovy.

Doplňkové akce
Jako každý rok jsme zahájili
školní rok sportovními dny. Uskutečnil se sběrový den, exkurze do
Olomouce, zájezdy tříd do ZOO
Lešná, na koncert Filharmonie
Zlín, zhlédli jsme divadelní vystoupení. Žáci vyšších ročníků absolvovali v rámci přípravy na volbu povolání několik akcí. Pobyt
ve škole si zpříjemňujeme tzv. barevnými dny, soutěžíme ve výzdobě tříd apod. Do osmi zájmových
kroužků (hra na flétnu, florbal pro
mladší a starší žáky, keramika, hra
RPG, sportovní kroužek, kroužek
stolního tenisu, výtvarný kroužek)
dochází zhruba 100 žáků. O všech
našich aktivitách informujeme na
webových stránkách školy (www.
zsjablunka.cz).

Plány pro rok 2020
Rádi bychom v příštím roce
modernizovali z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj počítačovou učebnu, přírodovědnou učebnu a dílny. Hodláme vybavit novým nábytkem další kabinet na 2. stupni, pořídit herní prvky na školní dvůr, dokončit
rekonstrukci osvětlení ve staré budově. Plánujeme spuštění nových
webových stránek školy. Naším
hlavním cílem je však zajištění kvalitní výuky v příjemném a
podnětném prostředí.

Spolupráce
s partnery školy
Úkolů stojí před námi hodně a
bez spolupráce se zřizovatelem
školy obcí Jablůnka a s dalšími na-

šimi partnery, ať už to jsou rodiče
žáků, MŠ, knihovna, místní organizace a spolky, sponzoři aj., bychom
je nedokázali realizovat. Přejme si
v blížícím se závěru roku, ať se nám
společná práce daří i nadále.
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Všechno dobré do nového roku
2020 čtenářům Jablůneckého
zpravodaje přeje jménem ZŠ Jablůnka
Mgr. Luděk Drlík,
ředitel školy

Jablíčková školka
se rozloučila s paní ředitelkou
Rok 2019 v mateřské škole
v Jablůnce přinesl velikou změnu.
Ředitelka mateřské školy Bc. Marie Navrátilová odešla do zaslouženého důchodu a k prvnímu září
předala funkci ředitelky mateřské
školy Bc. Lucii Zapletalové.
Paní ředitelka Marie Navrátilová se celý svůj profesní život
věnovala práci ve školství. V MŠ
v Jablůnce působila 9 let ve funkci ředitelky. Vždy pracovala a řídila školku s neutuchající energií,
měla otevřenou láskyplnou náruč
k dětem, byla spravedlivá a nikdy
ji nechyběl smysl pro humor. Za
svou obětavou práci pro mateřskou školu si zaslouží velké poděkování. Všichni ji přejeme, aby se
těšila dobrému zdraví a užívala si
zaslouženého odpočinku, zálib a
radosti ze svých vnoučátek.
Nová ředitelka Lucie Zapletalová navázala na práci bývalé paní
ředitelky. Jejím cílem je nadále
udržet dobré jméno mateřské školy a pokračovat v tradičních akcích mateřské školy a obce a tím

v dětech vypěstovat ochotu podílet se na kulturním dění v obci a
jejím rozvoji. Od měsíce října ze
své pozice logopedické asistentky zajišťuje pro předškolní děti individuální logopedickou péči. Ve
funkci zástupkyně ředitelky mateřské školy nadále zůstává paní
učitelka Diana Kheilová, DiS.
V Mateřské škole Jablůnka se
letos uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2019/2020 v měsíci
květnu. K zápisu přišlo 27 dětí. V
měsíci červnu jsme se rozloučili
se 20 předškoláky, kteří nastoupili v září 2019 do 1. třídy ZŠ Jablůnka. V září jsme začínali jako
klasická trojtřídní mateřská škola
s počtem 69 dětí ve třech třídách.
Ze zajímavých aktivit bych
chtěla vzpomenout na dva projekty. Ten první se jmenuje „Den
bezpečnosti s BESIPEM“. Ve
spolupráci se spolkem „Jablůnka žije“ a dalšími složkami si děti
vyzkoušely jízdu na odrážedlech,
koloběžkách či mini motokárách.
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Také jezdily mezi překážkami
a podle značek na vyznačených
cestičkách na dopravním hřišti.
Dále se děti seznámily s náplní
práce hasičů, policistů a záchranářů. Mohly nahlédnout do hasičského a policejního auta. Společně s hasiči se snažily pomocí proudnice co nejpřesněji shodit láhve s vodou. U záchranářů
si zase vyzkoušely, jak bezpečně
ošetřit zraněného a jak se o něj co
nejlépe postarat. Dopravní dopoledne s BESIPEM je pro děti nejen zábavné, ale také velmi poučné.
Druhým projektem je „Medvídek NIVEA pomáhá dětem v přípravě na školu“, do kterého jsme
se opět zapojili i v tomto školním
roce. Dětem se velmi líbí plnit
zábavné úkoly v pracovních sešitech, které přispívají k rozvoji
kompetencí budoucích školáků.
I v letošním roce jsme připravili pěkná vystoupení dětí při jarní zahradní slavnosti v MŠ a na
besídku ke Dni matek. Společně
jsme se vyřádili na Dětském dni,
který se konal na fotbalovém hřišti. Naši hasiči včas uhasili kočičí domeček a společně jsme si zatančili i zazpívali.
V novém školním roce jsme
připravili vystoupení dětí při
podzimní zahradní slavnosti na
zahradě MŠ, na OÚ Jablůnka při
vítání občánků a pro jablůnecké jubilanty. Také na vánočním
jarmarku a rozsvěcení vánočního stromečku 2019. Na podzim
proběhl 1. ročník lampionového
průvodu aneb uspávání broučků a berušek. Průvod, ve kterém
šla s lampionky a lucerničkami spousta roztomilých broučků a berušek byl opravdu dlouhý a my už se moc těšíme na 2.
ročník.

Naše školka má tři třídy rozdělené podle věku dětí. K nejstarším předškolákům nastoupila paní ředitelka Bc. Lucie Zapletalová a paní učitelka Bc. Lenka
Barbořáková, u středňáčků jsou
paní učitelky Diana Kheilová,
DiS a nová paní učitelka Veronika Poláchová. A s nejmenšími

dětmi pracují paní učitelky Vendula Galačová a Nelly Šťastná.
Velké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci mateřské
školy při přípravě pořádaných
akcí. Paní učitelky jsou vždy
milé, usměvavé a ochotné při vymýšlení programů, vedoucí školní jídelny a paní kuchařky s lás-
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kou připraví zdravé a velmi chutné občerstvení pro děti a rodiče
při akcích v MŠ. Nesmíme zapomenout poděkovat i dětem a rodičům za jejich snahu, ochotu a
pomoc při realizaci všech akcí.
Za zaměstnance MŠ
Jablůnka Lucie Zapletalová,
ředitelka MŠ

Svaz žen
Rok 2019 byl v ČSŽ Jablůnka
plný aktivit, zájmu členek o dění
nejen v organizaci ČSŽ, ale i obci.
Naše stále aktivní a pracovité
členky mohli občané zahlédnout
při mnoha akcích v Jablůnce, například Ukliďme si Jablůnku, kdy
pilně uklízely pomníček padlým
hrdinům a autobusové zastávky i
za deště. Letos opět předpěstovávaly květiny a vysazovaly do truhlíků podél cesty. Největší měrou
se podílely na organizování a pečení dobrot z jablíček při tradiční
obecní soutěži o nejlepší jablkový
štrúdl a jablkovou buchtu.
Pro členky byly připraveny tradiční akce a oslavy, při kterých
nechyběly dobrá nálada a kamarádství. Pečlivě sledujeme a blahopřejeme k životnímu jubileu
členek, účastníme se akcí pořádaných složkami obce a také okresní a krajskou radou žen. Ve spolupráci s MŠ Jablůnka jsme byly
pozvány na divadelní představe-

ní, které děti secvičily
ke svátku matek. Přijetí i
vystoupení dětí byly velice srdečné.
Členky výboru ČSŽ
Jablůnka byly pozvány v květnu na setkání
Krajské rady žen Zlínského kraje v Lázních
Kostelec. Setkání bylo
inspirativní, kdy jsme
si vyměňovaly poznatky ze života žen celého
Zlínského kraje. Překvapením byla účast paní
ministryně sociálních
věcí Jany Maláčové a
radní Zlínského kraje,
paní Michaely Bláhové.
Zmíněné političky zodpověděly spoustu dotazů
k chystané důchodové
reformě a byly zpestřením aktivu. Účastnice si vyslechly
i odbornou zdravotní přednášku
o vlivu slunečního záření na lid-

skou pokožku. Následovala prodejní módní přehlídka, kdy modelky mohly být některé z přítomných žen. Druhý den byl zaměřen na sportovní aktivity. Členky
si mohly změřit svoje fyzické síly
v soutěžních sportovních disciplínách. Družstvo okresu Vsetín zastoupené i Jablůnčankami zvítězilo. Vítězný pohár je putovní a další setkání pořádá ORŽ Vsetín na
Prostřední Bečvě v příštím roce.
Neméně zajímavá byla přátelská
návštěva tentokrát v z. o. ČSŽ
Branky, kde jsme poznaly historii
obce, současný život v Brankách a
zúčastnily jsme se zábavného odpoledne.
Písemnou formu o našich aktivitách vedeme již řadu let v naší
kronice, za což patří dík paní
Daně Kovářové, která s pečlivostí zachycuje události z naší činnosti a také zveřejňuje informace
ve vývěsní skříňce. Výbor ČSŽ z.

o. Jablůnka přichází se stále novými nápady na zlepšení činnosti, za což bych chtěla poděkovat
paní Janě Palové, Jaroslavě Hrabinové, Marii Mikušové a Daně
Kovářové.
Zmínila jsem pouze část z naší
široké činnosti. V letošním roce
jsme navázaly užší spolupráci
s Klubem seniorů v Pržně, těšíme
se na společné zájezdy a další aktivity. Dveře pro vstup mezi nás
jsou stále otevřeny, zveme další ženy z obce, aby se nezávazně
přišly podívat na kteroukoliv naši
akci. V případě zájmu o členství
je možno kontaktovat členky nebo
přímo výbor.
Závěrem mi dovolte, abych popřála všem našim členkám a občanům Jablůnky krásné vánoční
svátky a hodně zdraví a úspěchů
v novém roce 2020.
Eva Adámková, předsedkyně
ČSŽ z. o. Jablůnka

ZO SPCCH Jablůnka
Od začátku roku 2019 se ZO
SPCCH v Jablůnce rozrostla a
nyní je v ní zaregistrováno 42 členů. Organizace se snažila vytvořit
pro členskou základnu nejen dobré zázemí, ale hlavně program,
který by všechny zaujal a pobavil. Myslím, že složení výboru
ZO SPCCH má optimální složení
a je schopen tento program nejen
naplánovat, ale i zrealizovat. Samozřejmě je tato činnost závislá
na podpoře OÚ Jablůnka a sponzorů, kteří nám vycházejí vstříc, a
doufám, že budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších letech.

Rok 2019 jsme zahájili novoročním setkáním a ukázkou cukroví. V únoru jsme pokračovali
výroční členskou schůzí a velikonočním posezením s výrobou velikonoční výzdoby. Dále to byla
návštěva hvězdárny ve Vsetíně,
pétanquu v Luhačovicích, Den
matek, návštěva keramiky v Oznici, kam si některé členky udělaly výlet na kole, smažení vajec,
výlet na paseky v Pržně, kde nám
s dopravou pomohli naši hasiči.
Uskutečnili jsme výlet na Troják
s návštěvou rozhledny Maměnka a bowlingem, zájezd na Soláň,

Velké Karlovice a přehradu Stanovnica s výkladem Pavla Marka, pokračovali jsme týdnem SPCCH a opékáním špekáčků, besedou BESIP, výzdobou na Dušičky, ukázkou, co nám dala zahrada,
luštění křížovek. Poslední letošní
akcí bylo setkání s Martou Gerlíkovou a muzikou vedenou Vojtou
Gerlou, besedou o natáčení filmu
Děda a roztočené pohádce Největší dar. Při všech setkáních nám
hráli Olin Černocký a Jožka Burdík. Ukázky výroby svátečních
věnečků a ozdob zajistila paní Petra Lhotáková, nástěnku SPCCH
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a veškeré pozvánky a tištěné materiály nám dělá paní Eva Konečná. Všem patří velké poděkování
a doufám, že nám svou přízeň zachovají i nadále.
Děkujeme všem sponzorům,
tj. fa Kotrla Jablůnka, Mlékárny
Val. Meziříčí, Keramika Oznice,
Výroba svíček – Jablůnka, Marta
Gerlíková a dalším. Přejeme všem
občanům klidné a pohodové prožití svátečních dnů a v dalším roce
hlavně hodně zdraví a štěstí.
Za výbor SPCCH
Petr Kochwasser,
Pavel Marek

Stezka odvahy 2019
11. 10. 2019 pořádala TJ Spartak ve spolupráci s OÚ Jablůnka
již 12. ročník oblíbené akce: Stezka odvahy.
Počasí nám vyšlo nádherné, nápaditá výzdoba kurtů potěšila nejedno oko, atraktivní soutěže, bohatá tombola, vystoupení šermířů,
fotokoutek, vlídné slovo moderátora doprovázela příjemná hudba, ohňostroj, samozřejmě chutná krmě a
dobrý mok, to vše zpříjemnilo čekání na start samotné stezky odvahy.
Děti různé věkové kategorie se
vydávaly postupně po stopách nadpřirozených bytostí. V lese nebo na
louce je očekávali čerti, zombíci,
smrtky, také perníková chaloupka
i s pecí, Sněhurka, mimozemšťané
a plno dalších a dalších. Musíme
říci, že děti byly statečné a všechny
stezku zvládly na jedničku.
Musíme poděkovat všem, kteří se na přípravě této akce podíleli,
ať sponzorským darem nebo svým
osobním přičiněním. Akce je díky
svému rozsahu velmi náročná a nákladná. Ovšem také krásná.
Dle zápisků účastníků do naší
kroniky věříme, že se večer vydařil
a těšíme se na další ročník.
Děkujeme za všechny všem.
Organizátoři
z TJ Spartak Jablůnka
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TJ Sokol Jablůnka – Pržno
TJ Sokol Jablůnka - Pržno měla
v roce 2019 velmi bohatý program. Od ledna do prosince se
v naší jednotě neustále něco děje.
Spolek TJ Sokol Jablůnka - Pržno má v současné době cca 100
členů, z toho 80 dětí. V letošním
roce se nám podařilo otevřít 6. oddílů.
Cvičení předškolních dětí probíhá v sokolovně každé pondělí od 16:30 h. Ve čtvrtek se
schází ti nejmenší, a to od 10:45
h, od 16:30 h cvičí rodiče s dětmi a od 17:30 h sportují starší
žáci. Ženy i muži si mohou přijít zacvičit na kondiční cvičení každé úterý od 18:30 h do sokolovny, každou středu od 18:00
h se mohou přijít protáhnout
na power jógu do tělocvičny ZŠ
Jablůnka. Také pravidelně v posilovně trénují mladí kulturisté,
kteří nás jezdí reprezentovat na
různých závodech.
Od září jsme prodloužili hodiny mladších a starších žáků na
1,5 hodiny cvičení. Cvičení se
všestranně zaměřuje na pohyb,

kondici a sílu a je velmi přínosné
pro zdravý vývoj dětí. Opět jsme
se zapojili do celoročního projektu Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky. Motivací pro děti
jsou zvířátka, která je provází v
rámci jednotlivých činností.
I letošní rok si mladší a starší
žáci nacvičili vystoupení, tentokrát s padákem, které předvedli na obecní akci Jabkovice a na
dětském dni. Sokol se aktivně podílel na přípravách prvního obecního plesu, kde zajišťoval přípravu a výdej tomboly, a velikonočního jarmarku, kde za námi
přijeli vystupovat rodiče s dětmi
ze Sokolu Valašské Meziříčí se
skladbou Pohádka má.
Na jaře jsme se zúčastnili župního přeboru všestrannosti ve Valašském Meziříčí, odkud jsme si
dovezli 8 medailí. Děti i dospělí si vyzkoušeli pětiboj v atletických disciplínách a gymnastice.
Další krásnou akcí bylo Veřejné
cvičení ve Valašském Meziříčí,
kde se naše sestry představily se
skladbou s balančními pomůcka-

mi, tzv. bossu. Tradičně jsme vítali letní prázdniny na fotbalovém
hřišti sportem a opékáním špekáčků, Sbor dobrovolných hasičů
z Jablůnky nám předvedl ukázku
nácviku útoku a patří mu poděkování. V letních měsících jsme nezaháleli a jednou týdně jsme cvičili na oranžovém hřišti u školy.
V září se skupina 5 dětí společně s vedoucí oddílu zúčastnila
sokolské akce Plavba po Vltavě.
V sobotu 21. 9. 2019 se do Prahy
sjeli zástupci 30 sokolských žup
a v rámci celodenního programu
změřili síly i v tzv. ARMY TESTU. Pomocí kondičních cviků,
jako jsou dřepy, shyby a běh, si
prověřili svoji zdatnost. Polovina
účastníků měla jedničku a všichni si odvezli domů drobné dárky a odměny. Celý program byl
završen dvouhodinovou plavbou
parníkem po Vltavě s komentovanou prohlídkou pražských památek. Akce se velmi vydařila, a
pokud bude možnost, příští rok se
opět zúčastníme.
V prosinci proběhla tradiční
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Mikulášská nadílka s diskotékou.
Přišli za námi Mikuláš, anděl a
tentokrát i čert. Děti byly moc šikovné. Společně jsme mikulášské družině zazpívali a zarecitovali. Mikuláš děti odměnil drobnými dárky, a potom jsme si všichni společně zatančili. Děkujeme
všem cvičitelkám, které se s velkou energií věnují našim dětem,
za neocenitelnou a svědomitou
práci s dětmi a za jejich trpělivost
a houževnatost. V letošním roce
se nám podařilo opět získat dotaci
z MŠMT a ČOS. Děkujeme obci
Jablůnka a obci Pržno za finanční
podporu, také sponzoru Lakovna
Hajdík a. s.
Přejeme všem klidné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového roku.
Sportu zdar!
TJ Sokol Jablůnka - Pržno:
Lucie Zapalačová - jednatelka,
Marcela Zavadilová - hospodářka, Silvie Procházková - starostka, Šárka Šrůmová - náčelnice, Diana Kheilová - kontrolní
komise

Kam za sportem v Jablůnce
V loňském roce 2018 byly
v místní sokolovně prováděny
rozsáhlé stavební úpravy a opravy interiéru celé budovy a provoz

byl v době oprav omezen nebo po
dobu nezbytně nutnou úplně zrušen. V letošním roce opět funguje sokolovna ve všech prostorách

mimo letních prázdnin, kdy je
v měsíci červenec a srpen provoz
omezen, ale po domluvě se správcem sokolovny lze i v této době
prostory využívat.
Nejvíce je využíván velký sál,
který používají různé organizace
a spolky, jedná se především o TJ
Spartak Jablůnka, TJ Sokol Jablůnka – Pržno, oddíl kopané, hraje se zde volejbal, nohejbal a prostor je využíván i pro jiné sporty jako rekreační kopaná, florbal
a badminton. V neposlední řadě
slouží i jako prostor pro společenské akce.
Malý sál využívají nejvíce rodiče s malými dětmi, místní organizace TJ Sokol Jablůnka – Pržno a
je zde možnost sál využít pro zájemce o stolní tenis a různé pohybové aktivity.
Ve společenských prostorách
v patře budovy lze uspořádat růz-

né rodinné oslavy, schůze atd.
s tím, že lze využít i novou kuchyni v přízemí k přípravě většího
množství jídel. Společenská místnost slouží i jako zázemí pro sportovce při pořádání turnajů a dalších sportovních akcí.
V provozu je rovněž posilovna,
která byla postupně vybavována
různými posilovacími stroji a cvičebními pomůckami.
Celoročně můžou občané využívat multifunkční hřiště s osvětlením u základní školy, zde je
možno hrát volejbal, basketbal,
tenis, fotbal nebo si jen zacvičit.
V letních měsících jsou v provozu i tenisové a volejbalové kurty, na které, tak jak i na všechny
ostatní sportoviště, jde provést rezervaci přes stránky obce Jablůnka (www.jablunka.cz) nebo přes
telefon na správce sokolovny:
728 567 828.

Volejbal – ženy
Soutěžní sezóna okresního přeboru 2018/2019 byla zase tradičně pro jablůnecké družstvo žen vítězná. Letošní podzimní část jsme
otevřely také úspěšně, ale podařilo se nám i jednou prohrát – na
palubovce vsetínské haly Na Lapači, kde jsme podlehly vsetínským juniorkám 1:3. Prohra ale
moc nemrzela, protože nás těšilo
vidět elán a talent mladých hráček, které se zanedlouho zapojí
do druholigových bojů v družstvu
žen. Stejně tak plná hala děvčat,
která měla na sousedních hřištích
zrovna trénink, nás naplnila pocitem, že ve Vsetíně se opět blýská
na lepší volejbalové časy. A jsme
rádi tomu, že když už se nemůže
uvořit v Jablůnce skupina z dětí,
které by se tomuto sportu chtěly
věnovat, dojíždějí právě do Vsetína. Snad si můžeme přičíst i malý
podíl na úspěchu Zuzky Kamasové z Pržna, která cestou ze vsetínské volejbalové líhně přes Uherské Hradiště byla letos ve svých
15 letech zařazena do reprezentace ČR a nyní studuje a hraje v
Brně. Protože právě její maminka
Naďa - dlouholetá opora našeho
týmu a dříve druholigového Vsetína - našla cestu k tomuto sportu
v naší malé tělocvičně a rovněž
svoji dceru Zuzku k volejbalu přivedla a byla její první trenérkou.
Zápasy letošního kola jsme musely odehrát bez naší klíčové hráčky Míši Poláškové, která má mateřské povinnosti, takže opět jsme

„taktak“ dávaly dohromady 6 žen,
které by měly chuť zápolit o body.
Občas si musíme zapůjčit i hostující hráčky, kterým jsme vděčné
za ochotu.
Na pravidelných úterních setkáních se nás schází více (ženy

i muži) díky tomu, že docházejí i „hosté“ z jiných obcí a zřejmě se jim v naší pěkné tělocvičně líbí, protože jejich účast je čím
dál častější.
Na závěr si neodpustím můj názor – není zapotřebí nových spor-
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tovních hal a hřišť, ale najít v sobě
a probudit i v našich dětech tu
„starou“ chuť a potřebu jít si zasportovat - naše jablůnecká tělocvična je k tomu více než dobrá.
Za volejbalový oddíl
Libuše Martinková

Fotbalový klub Jablůnka
V současné době má fotbalový klub přihlášeno do soutěží
mužstvo dospělých a v mládežnických kategoriích starší žáky,
mladší žáky a starší přípravku.
Mužstvo dospělých pod vedením zkušeného trenéra Milana
Gajdůška a vedoucího družstva
Svatopluka Merty po postupu do
okresního přeboru odehrálo podzimní část sezóny ve skvělé formě a nebýt dvou zaváhání v domácích zápasech, tak by se mohli
pohybovat na čele tabulky. Nicméně postavení na 4. místě tabulky s minimální ztrátou na postupové místo dává určité naděje do jarní části soutěže. Mužstvo
bylo posíleno o nové hráče, kteří
se prezentují velmi dobrými výkony.
Vysokou úroveň si drží na
brankářském postu i Lukáš Ma-

chálek. Za předvedené výkony
zasluhují uznání všichni hráči,
kteří se na těchto výsledcích podíleli.
Mužstvo starších žáků pod vedením držitele trenérské licence B Davida Bartoně hraje v této
sezóně taky okresní přebor, stejně tak jako mladší žáci pod vedením Michala a Radima Pavlicových. Obě tato družstva jsou
spojena a hrají pod hlavičkou
sdruženého družstva Jablůnka/
Růžďka. Máme i hodně talentované borce, kteří jezdí hrát za celookresní výběry a reprezentují
dobré jméno obce v mládežnických kategoriích. Týmy starších
i mladších žáků jsou složeny nejen z mladých fotbalistů Jablůnka, ale i Pržna, Růžďky, Mikulůvky, Liptálu a Vsetína.
Nejmladší kategorie, která

hraje soutěže, je starší přípravka,
kde působí hráči od ročníku narození 2009 a mladší. I tito naši
nejmladší hrají okresní přebor, a
to pod vedením Jaroslava Smilka
a Lukáše Hajného.
Dále jsme v tomto roce začali
s náborem nejmenších fotbalistů.
Pokud byste měli zájem, je možné přihlásit děti již od předškolního věku.
Všechny věkové kategorie budou v zimní přípravě pravidelně
trénovat v sokolovně nebo budou
využívat venkovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením.
Pravidelně jako každý rok se
o pouti uskutečnil vzpomínkový
zápas na naše zesnulé spoluhráče a kamarády Břetíka Hrušku,
Jirku Bartoně a Lojzíka Bartošáka. Tak jak bývá v poslední době
zvykem, se ve vzájemném zápa-
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se dříve narozených utkaly týmy
Jablůnky a Zbrojovky Vsetín.
Děkujeme rodičům za jejich
podporu a pomoc při organizaci
zápasů, turnajů a zejména dopravě na zápasy a tréninky.
Chtěli bychom poděkovat obcím Jablůnka, Pržno a Růžďka
a taky týdeníku Jalovec a dalším sponzorům za jejich podporu, které se nám dostává a bez
níž bychom nebyli schopni tento
sport provozovat na organizované úrovni FAČR.
Dále bychom chtěli poděkovat pracovníkům obecního úřadu
a správci panu Vaculíkovi za přípravu travnaté hrací plochy a zajištění nezbytného zázemí.
Přejeme všem našim fanouškům a příznivcům krásné a pohodové Vánoce a do nového roku
všechno nejlepší.
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