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Vážení spoluobčané,
opět je tady to kouzelné období Vánoc a doba, kdy se budeme loučit s rokem 2020 a zároveň přemýšlet o tom, co nám
přinese nový rok 2021. Budeme věřit, že vysoce infekční onemocnění COVID-19 nás nebude trápit v roce 2021 takovou
intenzitou jako v roce 2020. Doufám, že bude k dispozici očkovací látka, která nám pomůže vrátit se do normálního
života. Chci poděkovat všem našim občanům za trpělivost a dodržování nařízení, která s touto nemocí souvisí.
Období vánočních svátků je čas na rekapitulaci roku předešlého. Je to čas, kdy se může rodina setkat, zapomenout na
okolní svět a radovat se z blízkosti svých nejbližších. Je to čas na vzpomínku na ty, kteří již mezi námi nejsou a chybí
nám. Je to čas uvědomit si, že ne všude na celém světě budou svátky vánoční svátky klidu a míru.
Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem svým i zastupitelstva obce klidné, šťastné a ve zdraví prožité vánoční svátky,
co nejvíce pohody, odpočinku a dobrých lidských vztahů. Do příštího roku 2021 Vám přeji hodně štěstí, zdraví a úspěchů
ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný - starosta

Hasiči Jablůnka
Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a tak mi
dovolte vyhodnotit rok 2020 z
pohledu naší výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
obce Jablůnka. Tak jako každý
rok i letos jsme zajišťovali požární bezpečnost v Jablůnce a širokém okolí. Letošní rok byl však
pro všechny jiný a přinesl spoustu
změn, ať již pozitivních, tak i negativních. I činnost naší jednotky
poznamenala pandemie nového
koronaviru.
Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru ve
Zlíně nás k 28. 11. 2020 vyslalo
zatím k 70 zásahům. Už toto číslo
něco značí, jelikož se jedná o největší počet výjezdů naší jednotky
od jejího založení v roce 1995! K
požárům naše zásahové vozy mířily celkem 36x, nejčastěji šlo o požáry nízkých budov a lesů. Ve 28
případech jsme zasahovali u technických pomocí, které nejčastěji měly spojitost s počasím (řezání spadlých či nebezpečných stromů a čerpání vody), ale nemíjely
nás ani zásahy u kterých jsme spolupracovali s ostatními složkami
IZS při transportech osob pro záchrannou službu. V obci Jablůnka naše jednotka zasahovala u 23
událostí. Mimo zásahovou činnost
naší členové mnohokrát vyjížděli i k technickým pomocem obci,
kdy se především jednalo o čištění
kanalizací a umývání cest. V červenci jsme se spolu s jednotkami
z Hošťálkové, Ratiboře, Kateřinic
a Pržna se zúčastnili námětového

cvičení v obci Hošťálková. Námětem cvičení byla pátrací akce
v těžce přístupném terénu s velkým množstvím pohřešovaných
(celkem 36 osob), kdy někteří z
nich byli namaskováni jako těžce ranění. Jednotkám se společně
podařilo všechny osoby najít, dostat do bezpečí a ,,ošetřit“. Odborná školení u HZS Zlínského kraje
se letos bohužel, vzhledem k epidemiologické situaci, konat nemohla a členové, kterým končily
platnosti osvědčení tak museli tato
prodlužovat pomocí e-learningu.
I mimo zásahovou činnost jsme
nezaháleli. V měsíci březnu jsme
ve spolupráci s obcí Bystřička zajišťovali dovoz dezinfekce a její
následnou distribuci mezi občany. V dubnu se členové naší jednotky mezi sebou složili a z vybraných peněz a peněz od sponzorů nakoupili ochranné prostředky, které následně předali zdravotníkům na interním oddělení
Vsetínské nemocnice. V červnu
nám nebyly lhostejné osudy lidí
zasažených povodněmi na Šumpersku, a proto jsme ve spolupráci s hasiči z Hošťálkové a Kateřinic vezli humanitární pomoc pro
občany Šumvaldu. A tradičně již
jako každý rok jsme se zúčastnili akce Kopřivnické dny techniky, kde jsme letos vystavovali
naši novou prvovýjezdovou cisternu CAS 20 - Tatra 815 Terra.
Dále jsme se mimo jiné účastnili
akcí BESIP, provedli jsme ukázku techniky v místní školce, prováděli jsme zdravotnický dozor na

cyklistických závodech v obci a s
ochránci přírody jsme se podíleli
na ošetřování travních ploch, kde
rostou chráněné rostliny.
Největší událostí letošního roku
bylo převzetí nové prvovýjezdové
cisterny CAS 20 - Tatra 815 Terra.
Nová Tatra nahradila stávající
CAS K25 - Liaz 101, která byla
vyrobena v roce 1988 a zub času
a značné množství absolvovaných
zásahů se na ní již značně podepsaly. Novou cisternu převzali zástupci naší obce 5. března od dodavatele THT Polička. Při předání zaměstnanec THT provedl zaškolení našich strojníků na ovládání vozidla, obsluhu všech jeho
prvků a na základní uživatelskou
údržbu. Následně se naši strojníci poctivě s vozidlem seznamovali a již 16. března jsme s cisternou
poprvé vyjížděli k zásahu. Těch
do dnešního dne Tatra absolvovala již 35.
Nová cisterna na podvozku Tatra 815 Terra 4x4 s automatickou
převodovkou Allison nese označení CAS 20/4000/240-S2R. To
znamená, že se jedná o Cisternovou automobilovou stříkačku
s čerpadlem o jmenovitém výkonu 2.000 l/min, která sebou veze
4.000 litrů vody a 240 litrů pěnidla. Vůz je těžké hmotnostní třídy
na smíšeném podvozku, který je
vhodný jak pro jízdu na zpevněných komunikacích, tak v terénu
a jeho výbava je v redukovaném
provedení.
Barva vozu je řešena polepem
v odstínu zářivě červené a majáky
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jsou v červeno - modrém provedení. Cisterna je schopna přepravit úplné požární družstvo v počtu
1+5. Mimo standartního požárního příslušenství ve výbavě vozu
najdeme například přetlakový
ventilátor, vysavač nebezpečného
hmyzu, rozbrušovací a motorovou
pilu, vanová nosítka a páteřovou
desku. Nejvýraznějšími novinkami proti ostatním našim cisternám
jsou především pneumaticky vysouvací osvětlovací stožár v LED
provedení a v předním nárazníku
upevněný elektrický lanový naviják, vedle kterého je umístěna dálkově ovládaná lafetová proudnice. U dveří řidiče je umístěna zásuvka Rettbox-Air pro dobíjení a
konzervaci akumulátorů sdružená
s přípojným místem pro doplňování tlakového vzduchu. Zásuvka
se po nastartování Tatry samočinně odpojí.
Celková cena dodaného automobilu včetně výbavy (část výbavy jsme dodali vlastní, kterou jsme již disponovali) byla
7.833.450 Kč. Z této částky
2.500.000 Kč pokryje dotace od
Ministerstva vnitra - Generálního
ředitelství HZS ČR a 500.000 Kč
dotace od Zlínského kraje. Obec
Jablůnka tak za cisternu zaplatila 4.833.450 Kč. Tímto bychom
chtěli vyjádřit obrovské díky Ministerstvu vnitra - Generálnímu
ředitelství HZS ČR, Zlínskému
kraji a především obci Jablůnka
a obecnímu zastupitelstvu bez jejichž podpory bychom tuto techniku vůbec nemohli pořídit!
Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka byl letos, vzhledem k nouzovému stavu a aktuální epidemiologické situaci v České republice, nucen zrušit veškeré akce.
Pevně věříme, že se v roce příštím
situace zlepší a budeme se moci
opět společně setkávat na akcích
pořádaných naším sborem.
Na závěr nám dovolte poděkovat všem sponzorům, kteří nám
poskytují finanční dary na pořízení nového vybavení, 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 2021 Vám
všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak
i v pracovním životě.
Za všechny hasiče z Jablůnky
Radek Mrlina ml.

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

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

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

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

Příprava žádostí a projektů na rok 2021
I v roce 2021 jsou a budou vypsány dotační tituly z různých
ministerstev. Proto již nyní připravujeme projekty a žádosti,
abychom je mohli do konečného
termínu zaslat. Víme, že na některé naše projekty dotační tituly vypsány nebudou, ale i přesto
se budeme snažit v rámci úpravy
naší obce najít finanční prostředky v obecním rozpočtu.
Kuchyň v MŠ – již několikrát
jsme byli hygienou upozorněni
na zastaralou a nevhodnou dlažbu v samotné kuchyni i na chodbách. Na rekonstrukci podáme
žádost na Ministerstvo financí.
V současné době dokončujeme
projekt, kde se počítá i s výměnou části nové technologie s rekuperací. Zatím cenu neznáme,
ale pokud na dotaci dosáhneme,

tak z rozpočtu obce půjde 10 %
celkových nákladů.
Rekonstrukce budovy č. p. 271
– jedná se o bývalou ubytovnu
Zbrojovky Jablůnka. Připravujeme projekt a rozpočet, který je
nutný k zaslání žádosti na Ministerstvo financí. Z celkových nákladů na rekonstrukci bychom
se podíleli 10 % finančních prostředků. V budově bude 5 obecních bytů které bude obec pronajímat.
Výstavba kolumbária, pergoly chodníků a urnových hrobů
– touto výstavbou bychom dokončili poslední etapu obnovy
hřbitova v Jablůnce. Projekt již
máme hotový a čekáme na vypsaní dotačního programu „Obnova drobných sakrálních staveb“. Výše uvedená obnova se

uskuteční na Horním hřbitově.
Workoutové hřiště – bude součástí víceúčelového hřiště, které
je vybudováno za Obecním úřadem „tzv. Školnička“. Prvky tohoto hřiště bude tvořit sestava
Hybrid PRO a Fitness prvky. Hřiště bude sloužit pro mládež i seniory. Celkové vybudování sportoviště bude záležet na dotacích.
Pokud na dotace nedosáhneme,
budeme hřiště budovat postupně
dle projektu z rozpočtu obce.
Oprava komunikací – při poslední prohlídce místních komunikací jsme zjistili nebezpečné
praskliny na silnici vedoucí ke
hřbitovu a k ZŠ. Podle statika je
část silnice podmáčená a je nutná
oprava. Vypracovaní projektové dokumentace jsme již zadali.
MMR právě na poškozené míst-

ní komunikace vyhlásilo dotační
titul. Obec by zaplatila 30 % celkových nákladů oprav.
Kanalizace Háje – jedná se o
prodloužení stávající splaškové
kanalizace cca 50 m pro výstavbu nových rodinných domů. Prodloužení bychom museli financovat z obecního rozpočtu.
Úprava prostoru u kostela – při
smutečních obřadech vzniká nebezpečí nehody u silnice 1/57.
Chtěli bychom těmto situacím
předcházet, proto jsme společně
s ČCE církví nechali vypracovat
projekt, který navrhuje příjezd ze
zadní místní komunikace. Současně se řeší i úprava pomníku.
Výsadba koryt u silnice 1/57
– po doplnění koryt hlínou, bychom provedli novou vhodnou
výsadbu.

Digitální rozhlas
V současné době má obec
k informování občanů analogický rozhlas. Tento byl vybudován
v roce 2011.
V letošním roce byla vyhlášena dotace z Operačního progra-

mu Životního prostředí na pořízení projektové dokumentace na digitální vysílací zařízení a digitální
povodňový plán.
Digitální vysílací zařízení
umožňuje hlášení v samotné obci

prostřednictvím
bezdrátových
hlásičů.
Bezdrátové hlásiče a reproduktory jsou schopné provozu i při
výpadku napětí ze sítě po dobu
minimálně 72 hodin.

V současné době podáme žádost o dotaci a pokud budeme
úspěšní a budeme mít finanční
prostředky, projekt zrealizujeme.
Pokud ne, tak bude projekt připraven na další výzvu.

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 2020 obec Jablůnka obdržela neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva
vnitra prostřednictvím Zlínské-

ho kraje na výdaje spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů. Tu lze použít na zabezpečení výjezdu jednotky SDH
k zásahu nejpozději do 5 minut
od vyhlášení poplachu. Dotace na tuto činnost činí 150 000
Kč. Další dotace, které nám poskytuje Zlínský kraj jsou určeny na výjezdy JPO II mimo katastr naší obce a na poškození

techniky při zásahu a to ve výši
119 806 Kč.
Tyto finanční prostředky významně pomáhají k udržení JPO
II, SDH v naší obci.
Obec Jablůnka na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené
se Zlínským krajem obdržela tři
dotace určené na hospodaření
v lesích. Na vyhotovení Lesního hospodářského plánu na roky
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2020 – 2029 částku 36 060 Kč.
Na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů nám byla poskytnuta dotace ve výši 624 000
Kč a 153 000 Kč. Na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity za
období 2019 částku 1 060 167
Kč. Dotace jsou určeny jako
kompenzace ušlého zisku z těžby, na obnovu a zajištění lesních
porostů.
Čeněk Hajný

Kanalizace Závratě
V roce 2019 uvolnil ministr z
rozpočtu Státního fondu životního prostředí finanční prostředky
na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Obec
míní dotaci využít na prodlouže-

ní kanalizace v části obce Závratě.
Kanalizace je potřeba, jak pro občany, kteří již mají rodinné domy
postavené, tak pro občany, kteří
se rozhodli v naší obci stavět. Projektová dokumentace řeší doplně-

ní kanalizace, která bude sloužit
k odvedení splaškových vod na
ČOV přes kanalizační síť obce.
V rámci doplnění kanalizace bude
položeno asi 980 m kanalizačního
potrubí. Zatím nevíme, zda na do-

taci dosáhneme, protože se všechno kvůli nákaze covid-19 opozdilo. Pokud dotaci nedostaneme,
podáme žádost na Ministerstvo
zemědělství. Dotační titul bude
vypsán na začátku roku 2021.

Úprava zeleně v obci
Na podzim obecní úřad začal s
obnovou truhlíků a zeleně kolem
hlavní cesty. Za pomoci dobrovolníků se nám podařilo vysadit
truhlíky, včetně výměny zeminy
na frekventovaných místech jako

je pošta, restaurace Sýpka, Jednota-Coop, Horní Zastávka. Našim cílem je zvelebit obec a dát jí
nový pěkný vzhled. I proto obec
vyčlenila na příští rok na další realizaci nemalé finanční prostřed-

ky. V příštím roce bychom chtěli
pokračovat v další obnově truhlíků a také se zaměřit na výsadbu
a úpravu okolí (např. u knihovny
a jiných veřejných budov). Byli
bychom rádi, kdyby se i občané,

jejichž nemovitosti s truhlíky sousedí také více zapojili do jejich
celoroční údržby a zálivky. Děkujeme tímto všem, kteří se na této
výsadbě podíleli a v příštím roce
uvítáme další dobrovolníky.

Modernizace odborných učeben ZŠ Jablůnka

Předmětem projektu je MODERNIZACE
ODBORNÝCH
UČEBEN ZŠ JABLŮNKA (učebna dílen, přírodovědná a informatika). V rámci projektu dochází k
pořízení vybavení a didaktických
pomůcek s cílem zkvalitnění výuky.
Projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Jablůnka je spolufinancován Evropskou unií a za
přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro
místní rozvoj.
V roce 2017 požádala obec Jablůnka o dotaci na modernizaci odborných učeben Ministerstvo pro
místní rozvoj. Dotace byla zamítnuta. V roce 2020 byl obci doručen z MMR přípis, že byly na tento dotační titul uvolněny finance a
pokud má Obec zájem může začít
na této akci pokračovat. Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a v průběhu prázdnin byla
akce realizována.
V rámci modernizace byly provedeny úpravy učebny informatiky, kde byly instalovány nové

stoly, kompletně nová výpočetní
technika včetně rozvodů. Dále zde
byla instalována interaktivní tabule s projektorem, vizualizér a potřebný software.
Další nově modernizovanou
učebnou jsou dílny, kde byly vyměněny stoly včetně vybavení ná-

řadím pro všechny žáky a rovněž
zde byla instalována interaktivní
tabule, projektor, stolní vizualizér
a potřebný SW.
Dále byla modernizována učebna přírodopisu. Kde stejně jako
v dílnách byly vyměněny stoly a
učebna byla vybavena interaktivní

tabulí s projektorem, stolním vizualizérem a potřebným SW. Je zde i
nově vybavené pracoviště vyučujícího počítačem a monitorem.
Celková cena projektu je
1 967 868,98 Kč, obec Jablůnka
zaplatila z vlastních prostředků
10% nákladů.

Podané žádosti – lesní technika
V letošním roce vypsal Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond dotační titul na poříze-

ní lesní techniky. Jedná se o návěs
s nakládacím jeřábem. Je to ideální pomocník při nakládání men-

ších klád a ostatní dřevní hmoty.
Návěs bude sloužit jako doplněk
k současné výbavě obecní techni-
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ky. Celková cena činí cca 611 000
Kč. Dotace je 50 % celkových nákladů.

Obnova zastrešení ZŠ Jablůnka
V roce 2020 požádala obec
Ministerstvo financí o dotaci na
výměnu původní krytiny, která byla na staré budově základní
školy od výstavby tohoto objektu
(r. 1954) za krytinu novou.
V rámci obnovy byla odstraněna kompletně původní taška,
včetně střešních latí.

Nosná konstrukce krovu byla
shledána bez závad a proto zůstala původní.
Následně bylo provedeno celoplošné zakrytí nosné konstrukce bedněním a difuzní folií. Na
takto provedený podklad byly
položeny latě a kontralatě a nová
betonová taška.

Dále byly vyměněny všechny
svody, okapy, oplechování a proveden nový hromosvod.
Projekt byl realizován za přispění
prostředků státního
rozpočtu z programu Ministerstva financí ČR. Celková

cena projektu je 4 469 169 Kč,
obec Jablůnka zaplatila z vlastních prostředků 10 % nákladů.

Víceúčelové hřiště Jablůnka
V letošním roce 2020 obec Jablůnka v prostorách za obecním úřadem vybudovala nové
sportoviště. Projekt Víceúčelové hřiště Jablůnka byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Celková cena projektu byla 2 358 115,76 Kč
včetně DPH, z prostředků státního rozpočtu

(dotace) byla zaplacena částka 1 616 566 Kč
vč. DPH, obec Jablůnka zaplatila spoluúčast
z vlastních prostředků ve výši 745 549,76 Kč
vč. DPH.
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Víceúčelové hřiště bude sloužit pro sportovní aktivity všech občanů obce, popř. i občanů
okolních obcí. Hřiště je opatřeno povrchem
z umělé trávy, oploceno a opatřeno umělým
osvětlením. Je zde možnost provozovat různé
sporty např. tenis, volejbal nohejbal, kopanou,
malý basketbal a další pohybové aktivity zájmových skupin.

Stočné za rok 2020
Stočné za rok 2020 bude všem
domácnostem vyúčtováno během
dubna 2021 a bude splatné k 30.
6. 2021. Tak jako v předešlém
roce mohou 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 2020
od 1. 1. 2020 - 30. 4. 2020 činí
25,12 Kč/m3 včetně DPH a od 1.
5. 2020 činí 24,03 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 ka-

nalizace 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 Jablůn-

ka 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 vlevo dveře číslo 106.
Upomínky za neuhrazené platby budeme posílat pouze 2x pak
předáme právnímu zástupci k vymáhání.
Daniela Hubníková

Hřbitov Jablůnka
Řád veřejného pohřebiště obce
Jablůnka schválený usnesením č.
28/04 ze dne 14. 1. 2019 upravuje provoz pohřebiště, a je zveřejněn na elektronické desce Obecního úřadu Jablůnka. Také jej najdete na vývěsce u hřbitova a je
i k dispozici na Obecním úřadě
v Jablůnce. Dále je ve vývěsce k
nahlédnutí situační plán hřbitova,
kde si můžete prohlédnout volná
hrobová místa.
Upozorňujeme nájemce hrobo-

vých 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 připome-

nout ohlašovací povinnost vůči
pronajímateli při každém uložení
ostatků nebo urny do hrobu. Dále
musí nahlásit jméno, příjmení a
další údaje o zemřelém. Obecní
úřad Jablůnka jako správce pohřebiště doplní tyto údaje do vedené evidence. Pro naše pohřebiště musí být dodržena tlecí doba
20 let. V případě úmrtí nájemce
hrobového 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: Daniela Hubníková, tel: 571 452 210, kl. 4,
e-mail:
oujablunka@volny.cz
nebo osobně v přízemí vlevo dveře číslo 106. Daniela Hubníková

Myslivecké sdružení Lázek
Děkujeme občanů za podporu letní akce a přejeme všem pěkné prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce 2021 pevné zdraví, hodně
štěstí a pohody.
Členové MS Lázek Jablůnka
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Základní škola Jablůnka v roce 2020
Vážení čtenáři Jablůneckého
zpravodaje,
ohlédněme se společně za končícím rokem 2020, který se svým
průběhem vymykal všem rokům
předchozím.
Po slibném prvním pololetí školního roku 2019/2020 byla
škola z důvodu koronavirové epidemie od 11. března uzavřena a
nastal nouzový stav. Od té doby
se žáci vzdělávali na dálku s využitím současných komunikačních prostředků. Do školy se 11.
května kvůli přípravám na přijímací zkoušky na střední školy
vrátili žáci 9. třídy. Za úspěch považujeme to, že všichni naši deváťáci byli přijati na střední školy, které si zvolili. Od 25. května
se do lavic „dobrovolně“ vrátilo
74 % žáků prvního stupně. Závěrečné vysvědčení bylo žákům
1. – 9. třídy předáno 26. června
2020. Děkujeme rodičům, žákům
a učitelům za to, že se jim podařilo zvládnout se ctí mimořádnou
situaci, jakou české školství ještě
nezažilo.
Během prázdnin se ve škole za
podpory našeho zřizovatele obce
Jablůnka a díky úsilí pracovníků odborných firem, zaměstnanců školy a obecního úřadu podařilo významně zkvalitnit podmínky pro výuku žáků. Ve staré části
školy proběhla 2. část rekonstrukce osvětlení chodeb a učeben, které již neodpovídalo současným
normám. Na budově školy došlo
k výměně původní střešní krytiny
(sloužila od roku 1954) a škola si
tak vylepšila svůj vzhled.

Od začátku školního roku
2020/2021 máme možnost při výuce využívat tři nově vybavené
odborné učebny. Jedná se o počítačovou učebnu, učebnu přírodovědných předmětů a dílnu, na
které jsme obdrželi dotaci v rámci
Integrovaného regionálního programu. O finanční prostředky na
modernizaci odborných učeben
obec žádala již od roku 2017 a
jsme moc rádi, že se vše nakonec
podařilo uskutečnit podle plánu.
Naše poděkování patří všem, kteří se na realizaci uvedených akcí
podíleli.
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Dříve než se mohl pořádně rozběhnout školní rok 2020/2021,
přišla další vlna koronavirové epidemie. Od 14. října 2020 jsme zahájili vyučování žáků na dálku
s vyšším počtem on-line hodin organizovaných v prostředí Office
365. Od 18. 11. se do školy vrátili prvňáčci a druháčci, od 30. 11.
pak přišli ostatní žáci z 1. stupně
vč. žáků 9. třídy. Žáci 6. – 8. tříd
se učili střídavě týden z domova,
týden ve škole. Věřme, že se epidemická situace v naší republice
brzy zklidní, a že začneme znovu
učit všechny žáky ve školních lavicích, jak jsme byli zvyklí.
Přejeme Vám poklidné Vánoce a těšíme se s Vámi všemi ve
zdraví na shledanou v novém roce
2021!
Za ZŠ Jablůnka
Mgr. Luděk Drlík

Ohlédnutí za rokem 2020 v jablíčkové školce
Do roku 2020 jsme vkročili
s úsměvem, dobrou náladou a plány na krásné akce, které jsme si
pro děti připravili. Nikdo ovšem
nečekal, co nový rok přinese a jaká
úskalí si pro nás všechny připraví.
Na jaře letošního roku byla naše
mateřská škola uzavřena dva měsíce z důvodu epidemiologické situace. Jak říká přísloví „Všechno zlé
je pro něco dobré“, a tak i my jsme
se snažili udržet úsměv na tváři a neztratit optimismus. K tomu
nám pomohla i radost z chystaného překvapení pro děti ze třídy
Zelená jablíčka. Nečekané situace jsme využili a rozhodli jsme se
přesunout plánovanou částečnou
rekonstrukci třídy „Zelená jablíčka“ na toto období. Dětem do třídy
jsme pořídili nové skříně a skříňky s úložnými prostory na hračky a výtvarné pomůcky, sedačku,
knihovničku, obchůdek, kadeřnický koutek, divadelní koutek a
skříňku s autodráhou. Po znovuotevření školky tak měly děti krás-

né překvapení a naší jablíčkovou
školkou se konečně opět začal rozléhat dětský smích a jásot, který už
nám všem moc chyběl.
Ve spolupráci se zřizovatelem
OÚ Jablůnka jsme udrželi vaření obědů pro cizí strávníky. V této
nelehké době byla tato služba pro
občany Jablůnky neocenitelná.
Velké poděkování patří vedoucí
školní jídelny paní Marcele Zavadilové, která měla velkou zásluhu
za udržení této služby a paním kuchařkám, které vaří s láskou a dokázaly se rychle přizpůsobit daným změnám.
V mateřské škole Jablůnka se
letos uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2020/2021 v měsíci
květnu. K zápisu přišlo 22 dětí. V
měsíci červnu jsme se rozloučili
se 20 předškoláky, kteří nastoupili
v září 2020 do 1. třídy ZŠ. V září
jsme začínali jako klasická trojtřídní mateřská škola s počtem 70
dětí ve třech třídách.
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Naše mateřská škola má tři třídy rozdělené zpravidla dle věku
dětí. S nejmenšími dětmi pracují paní učitelky Vendula Galačová a lic. Nelly Šťastná, u středňáčků jsou paní učitelky Diana Kheilová, DiS., Veronika Poláchová a
asistent pedagoga Kamila Kheilová a s předškoláky pracují paní
ředitelka Bc. Lucie Zapletalová,
paní učitelka Bc. Lenka Barbořáková a asistent pedagoga Iveta Solařová.
V loňském školním roce jsme
si zatancovali a zadováděli na karnevalu ve třídě „Zelená jablíčka“.
Děti se předvedly v krásných karnevalových maskách, zatancovaly si a zasoutěžily v zábavných
hrách. Společně jsme si užili Dětský den, který se konal na zahradě MŠ. V červnu jsme si vyzkoušeli každoroční cvičný poplach,
který zazněl celou naší školkou a
díky místním hasičům jsme si alespoň z dálky prohlédli nové hasičské auto. Na konci června jsme se
za účasti pana starosty rozloučili
s předškoláky, kteří se moc těšili,
až v září nastoupí do 1. třídy ZŠ.
Opět jsme se zapojili do projektu „Čisté zoubky“ a „Medvídek NIVEA, který pomáhá dětem v přípravě na školu“. Dětem
se velmi líbilo plnit zábavné úkoly v pracovních sešitech, které přispívají k rozvoji kompetencí budoucích školáků.
V novém školním roce jsme se
zapojili do projektu „Den bezpečnosti s BESIPEM.“ Ve spolupráci
se spolkem „Jablůnka žije“ a dalšími složkami, si děti užily zábavné a poučné dopoledne. Vyzkoušely si jízdu podle dopravních
značek a mezi překážkami na od-

rážedlech a koloběžkách. Děti se
seznámily s náplní práce hasičů a
záchranářů, také se mohly posadit
do hasičského auta a prohlédnout
si hasičské vybavení. U záchranářů si vyzkoušely ošetření zraněného. Odměnou pro děti byla sladkost a pěkná omalovánka.
Také jsme na podzim uspořádali „Dýňový den“, kdy si děti
zadováděly ve strašidelných kostýmech a vydlabali jsme krásné

dýně, kterými jsme si školku vyzdobili. Velké poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci mateřské školy, kteří i přes nelehkost
dnešní doby pracují vždy s úsměvem, dobrou náladou a ochotou.
Paní učitelky jsou vždy milé,
usměvavé a ochotné při vymýšlení programů, vedoucí školní jídelny a paní kuchařky s láskou připravují zdravé a velmi chutné jídlo, občerstvení pro děti a rodiče

Jablůnecký zpravodaj - strana 9

při akcích v MŠ. Paní uklízečky
se pečlivě starají o čisté a bezpečné prostředí naší školky.
Velmi bychom chtěly poděkovat všem rodičům za jejich spolupráci a také snahu, ochotu a pomoc při realizaci všech akcí, které
se v loňském školním roce mohly
uskutečnit.
Za zaměstnance MŠ Jablůnka
Lucie Zapletalová,
ředitelka MŠ

Lesní hospodaření
Každý člověk, chodící s očima otevřenýma, si jistě v posledních letech všiml změny odehrávající se v našich lesích. Vlivem
sucha došlo k oslabení, rozvratu
a posléze k praktickému zániku
smrkových porostů. Hospodaření v lesích postavené na pěstování smrku ztepilého se dlouhá staletí zdálo výhodné a ještě nedávno přinášelo vlastníkům lesa relativně slušné zisky. Dnes všichni
vlastníci lesa hospodaří se ztrátou a pouze částečné kompenzace ze strany státu umožňují obnovu holin vzniklých po znehodnocených smrkových porostech.
Při obnově lesa se tedy dnes
sazenice smrku používají pouze
ve velmi omezené míře a to více
méně jen proto, aby vlastník lesa
splnil podmínky dodavatelů sadebního materiálu. Kvalitního
sadebního materiálu je dnes na
trhu nedostatek a splnit podmínky čerpání dotací na obnovu lesa
nebývá jednoduché. V říjnu tohoto roku byla provedena veřejnoprávní kontrola ze strany Odboru stavebního řádu a životního
prostředí, oddělení zemědělství,
lesního hospodářství, myslivosti
a rybářství Krajského úřadu Zlínského kraje. Předmětem kontroly
bylo právě dodržení pravidel poskytování dotací na obnovu, zajištění a výchovu lesa. Výsledek
kontroly byl ten, že obec Jablůnka postupovala v souladu s pro-

vádějícími předpisy k lesnímu
zákonu a předpisy upravujícími
hospodaření v lesích a čerpání
dotací. Závěr kontroly byl: nebyly zjištěny žádné nedostatky.
V roce 2020, jak v jarním, tak
i v podzimním zalesňovacím
termínu, bylo vysazeno celkem
73.275 ks lesních sazenic. Z toho
smrku ztepilého 6.000 ks (8 %),

buku lesního 21.425 ks (30 %),
dubu 41.300 ks (56 %), javoru
klenu 4.150 ks (5,5 %) a třešně
ptačí 400 (0,5 %).
Do konce listopadu 2020 čerpala obec Jablůnka dotace spojené s hospodařením v lesích v
celkové výši 1.873.227 Kč. Dotace byla určena na tvorbu LHP,
na obnovu, výchovu a zajištění
MLP, na použití šetrných technologií a jako náhrada na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity.
Do konce téhož měsíce obec
zpracovala ve svých lesích téměř 2000 metrů kubických dříví,
které bylo z cca 95 % napadeno
kůrovcem.
S pozdravem LESU ZDAR!
Ing. Libor Haschka
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Domácí hospic Devětsil
Milí občané,
ráda bych vám poskytla pár informací o domácím hospici Devětsil, který patří mezi služby poskytované Diakonií Vsetín a jehož
jsem od července 2020 vedoucí
lékařkou.
Co je to domácí hospic?
Je to odborná zdravotní péče
poskytovaná v domácím prostředí
nemocným, kterým byla ukončena léčba ve chvíli, kdy již nepřinášela další naději na uzdravení
(např. onkologická, orgánové selhání apod.). Často mluvíme o
paliativní péči – ta obsahuje především léčbu bolesti, mírnění tělesných i duchovních strádání nemocného a ovlivnění dalších nepříjemných příznaků nemoci.
Domácí hospicová služba zahrnuje nemocného i pečující rodinu, která zajišťuje celodenní
péči o svého příbuzného. Cílem
je doprovodit nemocného i pečující k přípravě a přijetí smrti, ke
které nevyléčitelné onemocnění
ve svém terminálním stadiu směřuje. Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální
pracovník, psycholog a duchovní. Svou službou se snaží respektovat přání a požadavky nemocného i jeho okolí. Službu doporučuje nejčastěji praktický lékař
nebo specialista (např. onkolog)
po ukončení léčby.
Převzetím do domácího hospice poskytujeme nemocnému léky
podle aktuální potřeby, především na účinné tišení bolestí formou tablet, náplastí či injekcí. Zajišťujeme dostatečnou hydrataci a
vyprazdňování. Pečujeme o nejrůznější uměle vytvořené vývody, permanentní cévky (katetry)
a rány. Podle potřeby provádíme
pleurální punkce či punkce ascitu. Důležitou součástí péče o hospicového pacienta je polohovací
postel, kterou zapůjčujeme spolu
s dalšími potřebnými pomůckami
(např. odsávačku dýchacích cest
či oxygenátor na podporu dýchání). Sociální pracovnice vyřizuje
možné příspěvky. Pečující rodinu
zaučujeme a podporujeme v její
péči. Službu poskytujeme v případě nutnosti kdykoliv, tedy 24
hod. denně 7 dní v týdnu. Služba
je hrazená z veřejného zdravotního pojištění.
Dovolte mi na závěr uvést část
z dopisů, které jsme dostali od rodin po ukončení hospicové péče:
„Můj manžel si moc přál, aby
poslední dny života mohl dožít doma, ve svém prostředí, které tolik miloval, se svými blízký-

mi a se svou rodinou. Když jsem
se dověděla, že onkologická léčba přestala účinkovat a manžela
propustili do domácí péče, byla
jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím všem posledním přáním
manžela. Netušila jsem, co to
všechno obnáší. Fyzicky jsem na
to byla připravená, ale psychicky
mě to lámalo. Přišly pochybnosti o úplnosti a kvalitě mé péče a
chvílemi mě napadaly myšlenky,
jestli mu neškodím. Na doporučení jsem se obrátila na Domácí
hospic Devětsil a bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím
sester, které nás navštěvovaly
doma, jsem dostala pomoc a cenné rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi, rádkyněmi a vrbou,
která byla schopna naslouchat
mým projevům smutku a steskům.
Zajistily rovněž léky a zdravotní pomůcky, které jsme potřebovali. Moc si vážím Vaší neocenitelné služby, která přišla ve chvílích nejtěžších. Jen s Vaší pomocí
bylo možné srovnat si myšlenky o
konci života a překonat vše, co je
s tím spojeno. Máte můj velký obdiv a vřelé poděkování.“

Z druhého dopisu:
„Na základě doporučení jsem
se na Vás obrátil s prosbou o pomoc při řešení naší těžké životní
situace - těžké nemoci mého tchána. Přesto, že z počátku se jevila
Vaše pomoc jako neřešitelná, snažili jste se najít a našli jste řešení a pomocnou ruku pro nás. Sestřička a pan doktor byli obrovskou
pomocí nejen pro nás, ale především pro tchána. Nikdy nezapomenu, když mi po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl:
„Prosím tě, kde jsi je sehnal? To
jsou andělé.“ Byl rád a štastný,
že úpřímný zájem o něj mají lidé,
kteří rozumí jeho nemoci a jeho
potřebám. Neopomenu i Vaši péči
o manželku, která pomoc a vlídné
slovo v této situaci velmi potřebovala. Patří Vám obrovský můj dík
a celé naší rodiny. Nikdy mě nenapadlo, jak velmi je taková služba
důležitá a nutná.“
Nacházíme se v předvánočním
období, kdy očekáváme oslavy
narození malého dítěte – Božího
syna v Betlémě. V listopadu jsme
prožívali „dušičky“ – vzpomínky
a modlitby za naše zemřelé. Do-
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mácí hospic doprovází nemocného a jeho nejbližší okolí ke smrti
– narození do věčnosti. Existuje
dobrá smrt a lze se na ni připravit? Pokud věříme, že smrtí život
nekončí, jen přechází na „druhou
stranu života“, potom už umírání
nemusí být pro všechny jen těžké
a bolestné, ale i plné naděje. Dobrou přípravou na smrt může být i
to, že se učíme denně umírat svému sobectví a růst ve službě a lásce k bližním – přinese nám to svobodu a radost, které ve smrti pozemské dojdou své plnosti a které
budeme prožívat jednou bez konce…
Věřím, že my lidé vyhnaní
z ráje se smrtí do něho zpět navracíme…
Přeji všem radostnou oslavu
narození Božího dítěte a těm, kteří z tohoto světa tento rok odešli,
radostné narození pro nebe.
Všem vám pokojný a požehnaný nový rok.
MUDr. Zdislava Tělupilová
Kontakt na Domácí hospic
Devětsil: telefon 737 266 974,
e-mail devetsil@diakonievsetin.cz

Českobratrská církev
Přemýšlím o tom, co asi budeme jednou vyprávět svým dětem
a vnoučatům o roce 2020? Vzpomeneme si jen na to, že se svým
způsobem 2x zastavil čas? Že po
několik měsíců nebylo nic tak, jak
má být? Že byla zavřena většina

obchodů, nefungovala celá řada
služeb, děti nesměly do školy, sokolové do sokolovny, čtenáři do
knihovny a křesťané do kostela?
A že o Velikonocích nikdo nekoledoval a v adventu se nekonaly
žádné koncerty? Budeme jim vy-

právět o tom, že jsme se nesměli
navštěvovat a že jsme se všichni
přestěhovali před monitory počítačů, protože pouze ty nám byly
schopny zprostředkovat společenství, které nám chybělo? Až budeme příštím generacím vyprávět o

Svaz žen
Co se dělo v jablůneckém spolku žen v letošním roce?
Rok 2020 zapíšeme do naší kroniky jako covidový. Covid-19 částečně zmařil plány naší činnosti.
Začátkem roku jsme uspořádaly
výroční členskou schůzi, abychom
zhodnotily naši činnost a nasměrovaly plány činnosti. Poté jsme
oslavily MDŽ, společně jsme si
dopřály i letní přátelské setkání.
Přednáška o znalosti léčivých bylin, jejich zpracování a použití v léčitelství se setkala s velkým ohlasem. Účastnice si mohly vyzkoušet své znalosti bylinek a dozvěděly se spoustu zajímavostí. Přednášející byl lektor specialista na
bylinky a lázeňskou léčbu. Rády
bychom při podobných akcích přizvaly i širší veřejnost. Poslední a
velmi krásnou akci jsme uspořádaly na dolních Jablůneckých pasekách – naproti Křížku. Ve spolupráci s manžely Jurčákovými jsme
uspořádaly společenskou návštěvu s programem, občerstvením a
dopravou. Při vynikajícím občerstvení jsme diskutovaly o historii
Jablůnky z pamětí našich členek,
hlavně tzv. pasek, kde jsme se nacházely. V měsíci září následovala opět karanténa covid a již jsme
opět nemohly pokračovat v činnosti. Že není osud našich občanů

roce 2020, neměli bychom zapomenout také na to, co nám ten rok
přinesl. Byli jsme svědky toho,
jak se projevila veliká solidarita mezi lidmi, a také galantnost,
ohleduplnost a pozornost k potřebám druhých. A mnozí z nás jsme
si uvědomili, jak moc nám chybí společenství s druhými. Anebo
společenství jako takové.
Stejně jako vypadají smutně opuštěné sokolovny, knihovny, školy a ulice, vypadají smutně
prázdné modlitebny a kostely. Věřím, že ten 2x zastavený čas nebyl
zastavený zbytečně. A že (až to
bude jen trochu možné) opět budeme společenství moci začít pěstovat a budovat.
Vkročili jsme do adventní doby,
na jejímž konci opět zazní evangelium o Boží lásce přicházející
v Ježíši Kristu. Možná je všechno jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí. Jedno ale zůstává beze
změn. Že nás Bůh miluje, že nás
neopouští, že vše učinil pro naši
záchranu.
Za FS ČCE v Jablůnce
Lenka Freitingerová, farářka

Inzerce

ženám našeho spolku cizí, jsme si
mohly dokázat přímo v akci. Ženy,
které vlastní šicí stroje, se nabídly s pomocí šití látkových roušek, kterých byl velký nedostatek. Zvláštní poděkování patří naší
člence paní Marii Matoušové, která ušila přes dva tisíce látkových
roušek zdarma za přispění materiálu z obce Jablůnka. V tomto činu
vidíme nesmírnou lidskost, ochotu
pomoci ostatním občanům i za
cenu vlastního nepohodlí a ponocování. Okresní rada žen velmi
ocenila ochotu a nezištnou rychlou
pomoc v této nelehké době a obdarovala nejochotnější členky dárkovou poukázkou na nákup. Naše
členky také pomáhaly s nákupy
starším spoluobčanům, kteří měli
omezenou možnost nakupování.
Všem patří velký dík. V této době,
závěrem roku pořádáme oblíbený Vánoční večírek. S ohledem na
situaci, kdy je vydán zákaz shromažďování v důsledku karantény,
bych chtěla alespoň touto cestou
popřát našim členkám i ostatním
občanům obce:
Příjemné vánoční svátky, hodně zdraví, optimismu a v novém
roce ať máte samé pozitivní zprávy v osobním životě. Opatrujte se.
Eva Adámková,
předsedkyně ČSŽ Jablůnka
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Činnost knihovny v Jablůnce v roce 2020
V tomto složitém roce se podařilo v knihovně i přes dvojí
nucené přerušení provozu uspořádat několik plánovaných kulturních a vzdělávacích akcí. Začátkem roku se uskutečnily hned
čtyři velmi zajímavé cestovatelské přednášky. O lednovou besedu vsetínské cestovatelky Hanky
Machalové s názvem 77 nejzajímavějších míst Evropy byl mimořádný zájem ze strany místních,
ale i přespolních návštěvníků. V
únoru jsme měli možnost setkání
s horskou průvodkyní Marií Lollok Klementovou, která návštěvníkům poutavě přiblížila dobrodružný trek kolem Nepálu. Velmi inspirující byla také exotická
„Indočína“ manželů Márových z
Přerova. Jarní sérii besed pro veřejnost uzavřela návštěva spisovatelky Danky Šárkové se zážitky o
životě v Africe. Paní Šárková píše
nejen pro dospělé, ale i pro děti, a
proto ji čekal ještě jeden dopolední program určený žákům základní školy s názvem „Alenka a Krakonoš“. Další plánované akce se
z důvodu mimořádných opatření
vlády bohužel neuskutečnily, ale

po domluvě s většinou přednášejících byly přesunuty na jarní měsíce příštího roku.
Značnou součástí v činnosti knihovny je podpora dětského
čtenářství, která vede k získávání znalostí a dovedností dětí a významně ovlivňuje jejich nastavení hodnot v běžném životě. I díky
spolupráci s Mateřskou a Základní školou v Jablůnce se daří přivést malé čtenáře pravidelně do
knihovny a podporovat je v dalším kulturním rozvoji. Už tradičně se zapojují žáci prvních tříd do
celostátního projektu „Čtení pro
prvňáčka“, jehož zakončením je
slavnostní pasování na čtenáře.
Letos se tato akce přesunula až na
září nového školního roku a programem ji zpestřila známá česká
spisovatelka Markéta Harasimová, která dětem předala upomínku v podobě knihy a dalších drobností. Další z již zavedených akcí
„Noc s Andersenem“, která pravidelně probíhá po celé zemi v březnu se nepodařilo ani v náhradním
termínu bohužel uskutečnit. Nejrozšířenější službou v knihovně
ale stále zůstává výpůjčka kniž-

ních titulů pro širokou veřejnost. V tomto roce se do listopadu registrovalo 209 čtenářů, kteří mimo výpůjček klasických knih
využívají i možnost zapůjčení periodik, audioknih, deskových společenských her a také elektronických ALBI tužek a knih Kouzelného čtení. Celkem bylo v období od ledna do listopadu bezmála
8 000 výpůjček. Čtenáři a studenti také mohou využít tzv. meziknihovní výpůjční služby, kdy je
možné objednat přes naši knihovnu publikace z jiných knihoven
po celé republice. Díky spolupráci s Masarykovou knihovnou ve
Vsetíně je výběr ještě obohacen
o výměnné fondy a cizojazyčnou
literaturu, které tato organizace
poskytuje k zapůjčení a pravidelně je obměňuje. V letošním roce
bylo zakoupeno 535 knih a publikací různých žánrů. Díky finanční podpoře obecního úřadu probíhá nákup knih pravidelně každý měsíc, takže máme v knihovně
velký výběr novinek, které během
roku vycházejí. V rámci projektu
Ministerstva kultury VISK a spoluúčastí OÚ byly také v letošním
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roce pořízeny 2 nové počítače s
wifi připojením sloužící návštěvníkům knihovny v rámci zkvalitňování informačních služeb a přístupu do katalogu knihovny. Projekt Česká knihovna je dalším
z projektů Ministerstva kultury,
díky němuž získávají profesionální knihovny zdarma nekomerční literaturu pro děti i dospělé. Z
této podpory jsme získali knihy v
hodnotě 5 500 Kč.
Koncem roku se stal již tradicí charitativní prodej vánočních
hvězd, který každoročně pořádá
sdružení Šance na pomoc onkologicky nemocným dětem ve Fakultní nemocnici Olomouc. Spolu
s MŠ Jablůnka se zapojujeme do
prodeje a s radostí sledujeme čím
dál větší nárůst zájemců o pomoc
potřebným.
Děkuji a ráda bych popřála
všem čtenářům a návštěvníkům
knihovny, spolupracovníkům a
příznivcům knihovny pohodové
vánoční svátky a v nadcházejícím
roce 2021 pevné zdraví a hodně
nových kulturních a čtenářských
zážitků.
Pavlína Havlíková, knihovnice

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
při OÚ Jablůnka v roce 2020
Sbor pro občanské záležitosti
/SPOZ/ při Obecním úřadě v Jablůnce má 16 členů a v obci dlouholetou tradici. Členové se pravidelně schází na obecním úřadě a
rozdělují návštěvy k jubilantům.
Vždy dva členové SPOZU předají balíček, gratulaci a kytici oslavenci.
V letošním roce jsme navštívili 77 seniorů při příležitosti jejich
životních jubilejí a zaslalo se 82
přání jubilantům nad 60 let, tímto všem ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Obec pořádá nejen osobní návštěvy, ale také setkání seniorů,
které se koná na obecním úřadě,
ale bohužel v letošním roce se tato
akce neuskutečnila z důvodu epi-

demiologické situace. Věříme, že
v příštím roce se situace uklidní a
budeme moci seniory opět pozvat.
Při příležitosti 55. výročí sňatku - smaragdové svatby - jsme letos v červenci navštívili manžele
Mikušovy. Smaragdovou svatbu
oslavili také manželé Matoškovi
a Stojaspalovi. V červenci oslavili 60. výročí diamantové svatby manželé Vávrovi a v listopadu manželé Machovjákovi. Tímto jim ještě jednou moc gratulujeme. Prosíme občany, kteří mají
o tuto událost zájem, zda by nás
mohli kontaktovat, jelikož výročí jubilejních sňatků jsme schopni zjistit z matričních knih, pouze
pokud byl sňatek uzavřen v Jablůnce nebo v Pržně. Pokud byl

Manželé Mikušovi se starostou Čeňkem Hajným.

sňatek mimo náš matriční obvod,
nemáme možnost tuto skutečnost
zjistit.
V červnu se budoucí prvňáčci
rozloučili s mateřskou školou. Letošní rozloučení probíhalo v mateřské škole, kdy starosta navštívil
společně s matrikářkou děti bez
přítomnosti rodičů. Starosta společně s paní ředitelkou a paní učitelkou předali pamětní listy, knížky a jiné pěkné dárky. Poděkování patří všem, kteří se organizačně
podíleli na této akci.
Starosta již tradičně 1. září 2020
navštívil Základní školu v Jablůnce, kde přivítal rodiče a prvňáčky a s paní učitelkou a ředitelem
školy předali dětem drobné dárky.
Slavnostní vítání občánků pro-

běhlo 26. 8. 2020. Vítání se zúčastnilo 12 nových občánků Jablůnky. Společnou fotografii i individuální focení zajistil náš fotograf pan Jiří Galda, kterému patří
poděkování. Také děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a
přejeme jim i dětem hodně zdraví
a spokojenosti.
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,
jednatelka SPOZ

Manželé Vávrovi se starostou Čeňkem Hajným.

Matrika - evidence obyvatel
Stav k 1. 11. 2020
V Jablůnce je k 1. 11. 2020 hlášeno k trvalému pobytu 2045 obyvatel, z toho 1018
mužů a 1027 žen. V letošním roce se do Jablůnky přihlásilo k trvalému pobytu 25 osob,

odhlásilo se 31 osob. V matričním obvodě v
Jablůnce bylo v letošním roce uzavřeno 25
sňatků, 4 sňatky na obecním úřadě, 15 sňatků na jiném vhodném místě, 6 sňatků církevních.

V roce 2020 se narodily děti:
Alex Gajdoš
Laura Janáčová
Julie Burdíková
Laura Olšáková
Tomáš Bartoň
Adéla Novotná

Matyáš Tkadleček
Veronika Múdráková
Maxmilián Kristek
Matěj Hastík
Lukáš Sotorník
Lukáš Paťava

Narodilo se 12 dětí. Tímto žádáme rodiče,
kdo bude mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se v předstihu nahásili na obecním
úřadě.
Zemřelo 24 našich spoluobčanů.

Zemřeli naši spoluobčané:
Josef Sysel
Marie Kynclová
Renata Plachtovičová
Jarmila Hůževková
Miroslav Hloušek
Rudolf Baletka
Vlastimil Čabla
Jiří Sláma

Magda Kroupová
Jindřiška Kopecká
Vítězslav Dostál
Anna Šimurdová
Helena Mocková
Miroslav Burdík
Štefan Brinček
Vítězslav Gabryš

Rostislav Bětík
Marie Galdová
Jaroslav Šrámek
Růžena Lukášová
Marie Krchňáková
Ladislav Skyva
Jaroslava Nedbálková
Josef Burdík

Zpracovala: Silvie Procházková, matrikářka
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Z činnosti svazu postižených
civilizačními chorobami
Vzhledem k omezením způsobených virovou nákazou nebylo možné některé každoroční akce pořádat vůbec, nebo je pořádat se zpožděním.
I tak jsme byli schopni vytvořit poměrně pestrý program pro naše členy.
Leden

Novoroční setkání při kávě a cukroví

Únor

Výroční schůze SPCCH, účast na Výroční schůzi SPCCH Halenkov

Březen

Setkání SPCCH v Olomouci

Červen

Smažení vajec, zájezd do Nového Jičína – klobouky a Frenštát p./R, Pohankový mlýn

Červenec

Bowling na Trojáku, opékání špekáčků na Výletišti

Srpen

Paseky Pržno posezení a přednáška o léčivých bylinách a pohybovém ústrojí – 55 přítomných,
Senior cup v Luhačovicích, pétanque – 42 družstev, setkání s ministry Zaorálkem a Maláčovou –
pomoc s dofinancováním nové pohádky Marty Gerlíkové a život seniorů v ČR

Září

Rozloučení s létem – Výletiště

Bohužel i v dalších měsících došlo z nařízení vlády k dalším omezením a proto nebylo možné pokračovat v další plánované činnosti. Místo prosincového posezení na Mikuláše byly nachystány pro naše členy malé balíčky, které je doufám potěšily. Děkuji všem

členům SPCCH, kteří přípravě a rozvozu balíčků věnovali svůj čas a je příjemné vidět, že i
přes všechna omezení činnost SPCCH pokračuje ve své práci díky těmto lidem. Doufám,
že v příštím roce, pokud dojde k rozvolnění,
budeme opět pokračovat v práci kterou jsme
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v tomto roce udělat nemohli a určitě opět přichystáme s výborem SPCCH příjemný a zajímavý program pro rok 2021.
Výbor SPCCH přeje našim členům a všem
spoluobčanům krásné a klidné prožití Vánočních svátků a příjemnější, úspěšný rok 2021.
Petr Kochwasser

Šestý Den medu a písniček v Jablůnce
Včelaři z Jablůnky, sdružení
pod hlavičkou ČSV ZO Jablůnka,
uspořádali 15. 8. 2020 již tradiční, letos 6. ročník, DEN MEDU A
PÍSNIČEK v Jablůnce na výletišti. Letošní ročník, který standardně plánujeme až rok dopředu, byl
plný otazníků, zda se vzhledem ke
koronavirové pandemii uskuteční.
Štěstí bylo na naší straně a 15.
8. 2020 jsme mohli den přivítat
nejen krásným počasím, ale i prvním programem – odbornou včelařskou přednáškou v podání lektora MVŠ v Hranicích Radomíra
Hykla. Přednáška byla na aktuální a velmi zajímavé téma: zvládání chovu včel, diagnostika a léčba

nemocí. Bez vzdělávání již nelze
v dnešní době být dobrým včelařem. Byli jsme velmi rádi za hojnou účast i včelařů ze vzdáleného okolí.
Naši členové během přednášky
již připravovali bohaté občerstvení pro veřejnost, kance se zelím,
gulášek, k tomu čepované pivo,
medovinku a další dobroty, které
nabízel náš bar.
Celý den jsme se Vám snažili zpříjemnit bohatým kulturním
programem. K pozitivní atmosféře určitě přispěla zpěvačka Kamila Polonyová (účastnice Superstar) v doprovodu Dana Jakubíka.
Sklidila velký aplaus a také zájem

o společné fotografie. Ve stínu nezůstala ani skupina HEY, která zahrála české i zahraniční hity a rozproudila krev v žilách.
Nezapomněli jsme ani na Vaše
nejmenší, abyste se mohli v klidu občerstvit, poslechnout hudbu,
nebo se pobavit s přáteli. Pro děti
byla připravená překážková dráha
se sladkou odměnou, kde si mohly vyzkoušet svou fyzickou zdatnost. Anebo nabarvit kamínky a
sladké perníčky v kreativní dílničce.
Po celou dobu jste měli také
možnost být degustátory a porotci
v soutěži o nejlepší med a zvolit
z mnoha vzorků ten nejlepší.
Zajímavé bylo
také pozorovat živé
včelky v proskleném úlu.
Velké poděkování patři Petru Vičanovi, který měl
po celý den připravenou přednášku o
životě včel. Mohli
jste pozorovat včely pod mikroskopem a k ochutnávce dovezl přes 40
druhů medu, např.
kaštanový, levandulový nebo s různými příchutěmi:
chilli,
skořicový
atd.
Úspěšný
den

Kamila Polonyová - zpěvačka.

jsme zakončili s rockovou kapelou STRAM.
Děkujeme Vám za letošní nadprůměrnou účast, podporu a skvělé ohlasy, kterých si velmi vážíme. Snad se sejdeme i příští rok.
Bohužel většinu našich včelařů
postihly na podzim velké úhyny
včelstev. Zbyly jen oči pro pláč.
Příčin je mnoho – stav přírody,
používání pesticidů, viry, které
přenáší roztoč Varroa (kleštík včelí), převčelenost, špatně načasovaná léčba.
V samém závěru příspěvku bychom rádi poděkovali Vám - za
hojnou účast a dále OÚ Jablůnka,
dobrovolným hasičům za zapůjčení výletiště. Poděkování patří i
našim dlouholetým sponzorům a
celému realizačnímu týmu včelařů a jejím rodinným příslušníkům
za pomoc s přípravou této krásné
akce. Být včelařem totiž neznamená jen se pohybovat v blízkosti
svých úlů a pozorovat píli včelek,
ale také si pro svůj život od nich
něco vzít a poučit se. Proto jsem
velmi ráda, že se v našich řadách
najde tolik členů, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu a pomáhají nám tak vytvářet naši krásnou a
pilnou včelařskou rodinu.
Přejeme Všem hlavně hodně
zdraví v této nelehké době a krásné požehnané Vánoce s vůní perníčků a medu.
Martina Martinková,
jednatel ČSV ZO Jablůnka

Petr Vičan - přednáška.
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Něco více o SOKOLE a jak cvičíme dnes
Okolnosti vzniku Sokola jsou
spjaty s uvolněním poměrů v
Rakousko-Uhersku. Byly zakládány různé kulturní vlastenecké
spolky, ale nová doba si žádala
i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům.
Mezi ně patřil také Český ústav
Malypetrův, který později sehrál
důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze cvičenců a později
cvičitelů totiž byl Miroslav Tyrš.
Ten oslovil české cvičence
Schmidtova ústavu a získal je
pro založení Českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem
Grégrem připravili znění stanov
nově vzniklé Tělocvičné jednoty pražské a předložili je na c. k.
místodržitelství v prosinci 1861.
Stanovy byly schváleny, a tak
byla do Malypetrova ústavu v
Panské ulici svolána na 16. února 1862, což je datum dnes považované za založení Sokola, ustavující valná hromada. Dostavilo
se na ni 75 členů. Starostou byl
zvolen Jindřich Fügner, místostarostou, později náčelníkem, Miroslav Tyrš.
Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“,
Fügner tykání a oslovování „Bratře“, Mánes namaloval první prapor a skicu prvních krojů.
Cvičení v Sokole bylo zahájeno již v březnu 1862. Od začátku
vznikaly mezi dvěma skupinami vedoucích činovníků diskuze

o programu nového
spolku. Skupina kolem Tyrše a Fügnera prosazovala hlavně cvičební náplň,
ostatní členové výboru v čele s Thurn
-Taxisem propagovali spíše účast na
různých veřejných
slavnostech a společenských událostech.
Cvičební program
byl již tehdy značně
progresivní – kromě
cvičení prostných,
pořadových a cvičení na nářadí se cvičenci věnovali také
disciplínám úpolovým (šerm, vzpírání, zápas, vrh břemenem aj.) a základům atletiky (běhy
a skoky). V Sokole byl také bohatý
společenský a kulturní život. Konaly
se vzdělávací přednášky, hudební, divadelní a loutkové
soubory, koncerty,
plesy a zábavy.
V Jablůnce byl
Sokol založen a
uveden v činnost
roku 1991. Tehdejší jablůnečtí sokolové byli velmi činní a pořádali a účastnili se
mnoha akcí. V létě to byly přede-

vším cyklovýlety, pěší turistika,
plavání s opékáním špekáčků a v
zimním období lyžařské a běž-
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kařské výlety. Také byli pravidelnými účastníky soutěží a přeborů
všestrannosti, atletických závodů
a zálesáckých závodů zdatnosti.
Sestry Jiřina Martinková a Olga
Tajzlerová byly také v roce 2007
oceněny hejtmanem Zlínského
kraje za dobrovolnou a bezplatnou práci s dětmi pamětními medailemi.
V roce 2009 však byly sestry
Jiřina Martinková a Olga Tajzlerová nuceny kvůli věku a zdravotních důvodů ukončit pravidelné cvičení. Paradoxně tehdy
měly nejvíce cvičenců za několik předešlých let, ale nebyl nikdo, kdo by převzal sokolskou
činnost. A Sokol začal upadat v
zapomnění.
V následujících letech se Sokola ujaly sestry Silvie Procházková a Lucie Zapalačová. Založily a vedly spolu taneční kroužek pro děti a cvičení pro ženy.
V roce 2016 byla starostkou
oficiálně zvolena sestra Silvie
Procházková, náčelnicí Šárka
Šrůmová, jednatelkou Lucie Zapalačová a pokladnicí Marcela
Zavadilová. Sokol začal opět oží-

vat. Sestry postupně otevřely oddíl všestrannosti pro rodiče s dětmi, pro předškoláky a pro mladší žactvo. V současné době má
Sokol 100 členů, z toho 70 dětí.
Děti cvičí v pondělí, úterý a ve
čtvrtek, ženy si mohou přijít zacvičit v úterý.
Jablůnecký Sokol je v současnosti zapojen do několika projektů a akcí.
Projekt Se Sokolem do života
se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky.
V projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se děti
učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to
díky kladné motivaci. Při všech
aktivitách je provází postavičky
zvířátek. Cvičení rozvíjí pohybovou gramotnost a učí lásce nejen
k pohybu.

Památný
den sokolstva

Datum 8. října bylo zvoleno
jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8.
října 1941 gestapo v rámci “Akce
Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i
větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 % z nich
do konce války zahynulo. Ještě
během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o
rozpuštění České obce sokolské,
kterou nacisté považovali za nej-

nebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.
Po celý den 8. října se v místech, kde působí sokolské jednoty, konají různé pietní akty a společenská setkání. Celý den zakončuje Večer sokolských světel.
Tradiční sokolská vzpomínková
akce má svíčkami puštěnými po
vodní hladině připomenout osud
konkrétního sokolského hrdiny, který obětoval život pro svou
vlast. I my jsme se letos do této
akce zapojili a ráno 8. října 2020
jsme společně vyvěsili sokolskou
vlajku u obecního úřadu a minutou ticha uctili památku sokolů,
kteří tragicky zahynuli v koncentračních táborech. Večer jsme
pak s dětmi pouštěli vlastnoručně vyrobené papírové lodičky po
proudu řeky Bečvy.
Sokolský běh republiky se
koná od roku 2019 vždy 28. října. Jsme jeden z nejméně hrdých
národů v EU a připadá nám, že
zdrojů hrdosti dlouhodobě spíše
ubývá… Proto chceme společně oslavit založení republiky 28.
října pohybem, „vyběhnout do
ulic“ v barvách Sokola a České
republiky a inspirovat ostatní k
tomu, aby se nestyděli nebo nebáli projevit svou hrdost na zemi,
kde žijí. Kdo jiný než my, sokolové, kteří hráli při vzniku samostatného Československa klíčovou roli, a jak jinak než pohybem! Přidat se může každý, kdo
má tuto zemi rád jako my.

V roce 2019 se závod uskutečnil ve dvanácti místech po
celé republice. První ročník běhu
měl i zahraniční dimenzi – v
USA uspořádal jeden běh Sokol
Washington, druhý se uskutečnil v Portlandu. V roce 2020 se
uskutečnil Sokolský běh republiky i v Jablůnce. Přestože se startovalo a běželo individuálně, z
důvodu mimořádných hygienických opatření a omezení, akce se
vydařila a chtěli bychom Sokolský běh republiky v příštích letech zařadit mezi tradiční sokolskou sportovní akci v Jablůnce.
Nápad oslavit vznik republiky
pohybem se už v sokolské historii jednou objevil. U příležitosti prvního výročí vzniku Československé republiky v roce 1919
připravili sokolové do té doby
nevídanou sportovní akci, která
umožnila účast velkého počtu sokolů a sokolek z měst i z venkova. Vznikl tak tzv. rozestavný běh
28. října. Dnes bychom ho patrně
nejspíš mohli přirovnat ke štafetě s olympijskou pochodní, která
se před každými hrami pořádá od
roku 1936. Místo ohně ale běžci
v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu
Masarykovi. Na tratích měřících
celkem více než 1 700 km startujících v sedmi městech s cílem
v Praze se vystřídalo přibližně 8
500 běžců.
Sokol je největší organizací
v Česku věnující se sportu pro
všechny a nesoutěžnímu sportu. Cvičební program v oddílech
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všestrannosti je velmi různorodý a pestrý. Součástí cvičebního
programu jsou základy sportovní a moderní gymnastiky, pohybová výchova, rytmická gymnastika, aerobik, cvičení s náčiním,
různé taneční směry, atletika, míčové hry, netradiční hry a sporty,
jóga, základy asijských bojových
umění, zdravotní gymnastika atd.
Program sportovní všestrannosti je vhodný pro zájemce
všech generací, kteří neusilují o
maximální sportovní výkon, ale
cvičí pro kondici, zdraví a radost
z pohybu, kteří chtějí rozvíjet své
pohybové dovednosti - rychlost,
sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost, učí vítězit i prohrávat,
nevzdávat se při neúspěchu a
nebát se. Všestranný rozvoj pohybových dovedností od útlého
věku je také nezbytnou podmínkou pozdějšího zapojení do výkonnostního sportu. Přijďte mezi
nás!
Děkujeme všem cvičitelkám,
které se s velkou energií věnují
naším dětem, také obci Jablůnka, Pržno, a všem kteří nás podporují v naší aktivitě a těšíme se
na spolupráci v roce 2021. Přejeme všem klidné svátky vánoční a šťastné vykročení do nového
roku.
Lucie Zapalačová-jednatelka, Silvie Procházková-starostka, Marcela Zavadilová-hospodářka, Šárka Šrůmová-náčelnice, Diana Kheilová – kontrolní komise, Linda Smolákovácvičitelka

Sokolský běh republiky
Sokolský běh republiky se
koná od roku 2019 vždy 28.
října a je organizován převážně sokolskými jednotami. Závody mají délku 4 až
10 kilometrů, na řadě míst se
konají i kratší dětské běhy. V
letošním roce se závod uskutečnil ve 22 místech po celé
České republice. I letošní
ročník běhu měl i zahraniční dimenzi – v USA uspořádal jeden běh Sokol Washington, druhý se uskutečnil v
Portlandu. Z důvodu nouzového stavu se nám podařilo
dne 28. 11. 2020 v Jablůnce uspořádat Sokolský běh
republiky, a i když proběhl
ve formě „individuální výzvy“ zúčastnilo se jo spoustu
běžců a běžkyň z okolí a navštívily nás i běžkyně z jižní
Moravy. Věříme, že v příštím roce se všichni potkáme
hromadně na startovní čáře.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem organizátorům, běžcům, obci a všem,
co se na této akci podíleli.
Sportu a běhu zdar!

Volejbalový oddíl žen a mužů
Sezonu 2019/2020 ženy ukončily opět jako přebornice v okresní soutěži, a to přímo „za pět minut 12“, protože zanedlouho po
posledním odehraném zápase se
vzhledem k epidemiologické situaci v naší zemi uzavřela všechna
vnitřní sportoviště. Radost z úspěchu tedy vystřídalo zklamání z nemožnosti pravidelných tréninků a
setkávání se v naší opravené tělocvičně.
Volejbal jsme museli zaměnit
za běh a vycházky v přírodě, později pak za cykloturistiku. Nicméně každému z nás scházela pospolitost, která je pro kolektivní
sporty příznačná. Až během měsíce května jsme se znovu sešli, a
to na novém, multifunkčním hřišti u školy a mohli tak okusit jiný
povrch. V letních měsících jsme
už docházeli pravidelně na antukové kurty u tělocvičny a hráli až do úplné tmy, většinou v plném počtu. Se zkracujícími se dny
jsme se už všichni těšili do tepla
tělocvičny, ale užili jsme si jí jen
opravdu krátce. Podzimní „covid
lockdown“ opět udělal čáru přes
rozpočet našemu volejbalu a odkázal nás jen na venkovní aktivity.
Z tohoto důvodu nezačaly ani mi-

Loňské vánoční setkání před tradičním „výšlapem“.
strovské soutěže, později dostaly
„zelenou“ pouze extraligy (bez
účasti diváků) a tak jsme mohli
sledovat volejbalová klání alespoň v televizi.

O prázdninách jsme v klubovně naší tělocvičny dodatečně oslavili kulaté narozeniny naší nejlepší hráčky Naďky Kamasové a věříme, že se v nadcházejícím roce
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budeme moct častěji setkávat jak
u sportovních, tak společenských
událostí
Za volejbalový oddíl
Libuše Martinková

Fotbalový klub Jablůnka z. s.
Pro fotbalisty všech věkových
kategorií byla jarní i podzimní
část fotbalových soutěží netradiční, kvůli covidu byla zrušena celá
jarní sezona, že se vlastně vůbec
nehrálo.
Po podzimní části soutěže
okresního přeboru naše mužstvo
mužů pod vedením trenéra Milana Gajdůška a vedoucích Svatopluka Merty a Oldřicha Sýkory skončilo na 3. místě tabulky okresního přeboru. Vzhledem
k velkým změnám ve strukturách
soutěží (některé kluby se odhlásily ze soutěží) byl našemu mužstvu nabídnut postup do vyšší
soutěže, t. j. krajské soutěže 1. B
třídy. Po zvážení všech okolností a důsledků postupu byla vedením oddílu tato nabídka přijata a
od podzimní části hraje naše mužstvo tuto krajskou soutěž. Soutěž
byla z naší strany rozehrána vcelku dobře a po 9. kole, kdy byla
zase tato soutěž opět zastavena
v důsledku covidu, figuruje naše
mužstvo na 9 místě, což je na nováčka solidní výsledek.
Nutno podotknout, že na tom-

to výsledku mají velkou zásluhu
hlavně hráči s dlouhodobou hráčskou působností v našem klubu
Jarek Smílek, Laďa Orság, Lukáš
Čuma, Luboš Horák, Lukáš Machálek a hráči, kteří k nám dojíždějí na zápasy z FM, bez těchto hráčů bychom tuto soutěž hrát
nemohli. Nově jsme do okresní
soutěže přihlásili mužstvo dorostenců pod vedením Davida Bartoně, který je držitelem trenérské
licence B. Jedná se o hráče, kteří
již nemůžou hrát v žákovské kategorii a dále chtějí aktivně pokračovat. Z důvodu jejich malého počtu jsme vytvořili společný tým se
Sokolem Hošťálková.
Opět z kapacitních důvodů obsazení požadovaných žákovských
věkových kategorií jsme se dohodli se Sokolem Jarcová na vzájemné spolupráci a vytvořili společná družstva starších a mladších
žáků, kteří hrají krajskou soutěž.
Soutěžní zápasy se hrají v Jarcové
i Jablůnce a trenérem je opět David Bartoň.
Nejmladší kategorie, která hraje organizovanou soutěž, je star-

ší přípravka pod vedením Lukáše
Hajného a Jardy Smilka. Dále pokračujeme s tréninkem a náborem
benjamínků pod vedením Romana Sauera. Pokud rodiče mají zájem, je možno děti přihlásit již od
předškolního věku.
Děkujeme rodičům za jejich
podporu a pomoc při organizaci
zápasů, tréninků a zejména dopravě na soutěžní zápasy a taky děku-

jeme pracovníkům obecního úřadu a hospodáři Laďovi Vaculíkovi
za přípravu travnaté hrací plochy.
Tak jako každý rok, tak i letos
se uskutečnil vzpomínkový zápas na naše zesnulé kamarády a
spoluhráče Jirku Bartoně, Břetíka Hrušku a Lojzu Bartošáka za
účasti starých pánů bývalé Zbrojovky Vsetín.
Věříme, že jaro už snad bude
pro sport a fotbal příznivější a
všechny soutěže se dohrají.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, zejména
Obecnímu úřadu Jablůnka, Obecnímu úřadu Pržno, týdeníku Jalovec s. r. o, firmě Valaši s. r. o. a
Restauraci U Martínků a i dalším
menším sponzorům, bez jejichž
podpory bychom nebyli schopni
hrát organizované soutěže FAČR.
Přejeme všem našim fanouškům, příznivcům a spoluobčanům
pěkné a pohodové Vánoce a hodně
štěstí v novém roce.
Zdeněk Mrlina,
Milan Gajdůšek
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