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Vážení spoluobčané,
rok 2021 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 plná zákazů a omezení, které nám znepříjemňují plně si užít vánočních svátků. I přes tyto nepříjemnosti Vám přeji
hodně optimismu a chuť do života.
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 2022 Vám přeji hodně štěstí, zdraví
a úspěchů ve všech oblastech života.
Čeněk Hajný, starosta

Revitalizace kuchyně - mateřská škola
Předmětem byly stavební
úpravy spočívající v revitalizaci
kuchyňského provozu v hospodářském pavilonu budovy Mateřské školy v Jablůnce. Provedena byla úprava vnitřní dispozice,
aby nedocházelo ke kolizi během

zásobování, přípravy stravy a výdeji stravy.
Vnitřní rozvody elektroinstalací, vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky, přívod
zemního plynu k varné stoličce
byly nově provedeny. Z důvodů

zvýšených nároků na větrání kuchyňských provozů byly nově instalovány VZT jednotky s rekuperací.
Vnitřní podstropní VZT jednotka byla umístěna v prádelně,
venkovní jednotka byla umístěna
na zpevněné ploše
za budovou ve dvorní části areálu.
Předmětem
revitalizace kuchyně
byla i dodávka gastro vybavení. Prakticky byly vyměněny veškeré elektrospotřebiče i pracovní stoly. Na rekonstrukci jsme žádali
dotaci v roce 2020
Ministerstvo financí,
ale pro veliký přetlak žádostí a málo
finančních prostředků jsme na ni nedosáhli. Z hlediska hygieny a jejich kontrol vyplývalo, že
pokud revitalizace
neproběhne, budou

pracovníci hygieny nuceni chod
kuchyně omezit nebo dokonce
i zavřít. Protože projektová dokumentace byla hotová a proběhlo
i výběrové řízení, rozhodli jsme
v ZO, že rekonstrukci provedeme
z obecního rozpočtu. Z tohoto
důvodu byl schválen úvěr u K. B.
na 5 000 000 Kč, protože hodnota díla byla celkem 8 615 416
Kč. Zbytek finančních prostředků jsme doložili z rozpočtu obce.
Jelikož začátek rekonstrukce
byl zpožděn, kolidovaly stavební
práce se zahájením nového školního roku. Byli jsme nuceni hledat náhradní řešení v zabezpečení stravování žáků MŠ. Tady musím vyzvednout spolupráci MŠ,
ZŠ a OÚ, kdy část kuchyně v ZŠ
byla vyčleněna k vaření pro MŠ
a dovoz byl zajištěn pracovníky
OÚ. Děkuji vedoucím pracovníkům a personálu MŠ a ZŠ, že
zajistili bezproblémový chod jak
MŠ, tak i ZŠ.
V současné době je MŠ oddělena od hospodářské části, což
z hlediska ekonomického se projeví v příštích letech.

Rekonstrukce kotelny v ZŠ
Předmětem rekonstrukce kotelny v ZŠ bylo
zřízení nového plynového vytápění a ohřev teplé
vody. Stávající kotelna byla umístěna na půdě ZŠ.
K vytápění sloužily 3 kotly Ortas. Dva měly výkon 250 kW a jeden 125 kW. Kotly sloužily již
od roku 1993 a byly za toto období již poruchové.
Navíc nám bylo sděleno, že náhradní díly se nevyrábějí a nebude ani revize zařízení.
Projekt, který jsme měli již hotový, řešil vytápění a ohřev vody kaskádou 3 kotlů o celkovém výkonu 300 kW. Původní kotelna na půdě byla zrušena a nová, včetně rozvodů, byla umístěna v suterénu ZŠ na původním místě, kde byla kotelna na
tuhá paliva.
V současné době, kdy ceny energií stoupají
strmě nahoru, jsme přesvědčeni, že touto rekonstrukcí zůstaneme na původních cenách na vytápění, protože kondenzační kotly mají minimálně
o 30 % nižší spotřebu plynu.
Čeněk Hajný, starosta

Rekonstrukce kotelny v MŠ
Stejný problém jako v ZŠ nastal i v MŠ.
I zde zajišťovaly vytápění a ohřev teplé vody
dva kotly Ortas. Ty byly nahrazeny novými 2
kondenzačními kotly Buderus o celkovém vý-

konu 150 kW. V celé kotelně byla provedena
nová elektroinstalace včetně zabezpečujících
prvků. V současné době je pro MŠ samostatný
okruh vytápění, což znamená úsporu na spoJablůnecký zpravodaj - strana 2

třebu plynu, protože hospodářská část MŠ má
vlastní vytápění. Rekonstrukce kuchyně, kotelny a knihovny byly snad poslední velké stavební úpravy v MŠ.

Návěs s nakládacím jeřábem
V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na novou techniku, která našim pracovníkům významně usnadní práci s dřevním odpa-

dem, kterého neustále přibývá. Součástí nové
techniky je traktorový návěs a hydraulická
ruka. Tímto zařízením se zjednoduší naklád-

ka a odvoz dřevní hmoty. Techniku lze napojit
na traktor. Celkové náklady činily 611 000 Kč
a z obecního rozpočtu doplatíme 50 %.

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 2021 obec Jablůnka 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 vyhlášení poplachu. Dotace na tuto činnost činí
150 000 Kč. Další dotací, kterou
nám poskytl Zlínský kraj, byla
dotace na zakoupení termokamery, která umožňuje rychlé a přesné určení ohniska požáru. Dotace

činila 167 7910 Kč a zbytek jsme
dodali z obecního rozpočtu. Na
odbornou přípravu, uskutečněný
zásah mimo územní obvod zřizovatele a na vybavení a opravy investiční povahy jsme dostali dotaci 200 488 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 dotace určené na hospodaření v lesích v hodnotě 270 090 Kč, na
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 2020 částku
936 871 Kč. Dotace jsou určeny jako kompenzace ušlého zisku z těžby, na obnovu a zajištění
lesních porostů.

Kolumbárium
Výstavbou kolumbária, pergoly,
chodníků a urnových hrobů jsme dokončili poslední etapu obnovy hřbitova
v Jablůnce. Projekt, který zpracoval architekt Tupý, je tvořen čtyřmi stavebními objekty: kolumbárium, pergola,
komunikace a urnové hroby. Projektant vycházel z investičního záměru na
revitalizaci a doplnění areálu nového
hřbitova, navazujícího na původní pohřebiště.
Jakožto vstupní prvek byla navržena pergola, sestávající ze čtyř zděných pilířů a dřevěných horizontálních prvků. K pilířům se vysadí popínavé růže s převisem na dřevěné prvky.
Došlo k rozšíření stávajícího chodníku

pro umístění lavičky. Na něj navazuje
nový chodník ke kolumbáriu, kde bude
umístěna lavička. Rovněž otevřená nároží kolumbária budou vyplněna popínavými růžemi. Volné místo za kolumbáriem bude doplněno asi 35 urnovými
hroby.
Tímto architektonickým řešením byl
dán celkový vzhled pietního místa a navýšena kapacita hrobových míst o 70.
Někteří občané se o vybudování kolumbária zajímali již před léty, ale došlo na jeho výstavbu až letos.
Čeněk Hajný
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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 obča-

nů 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

Odpadové hospodářství v obci
Protože se neustále mění zákony a předpisy týkající se svozu
odpadu, budou se na prosincovém
zasedání zastupitelstva projednávat nové vyhlášky týkající se třídění a svozu odpadu a navýšení
poplatku za svoz odpadu. K tomuto kroku jsme nuceni přistoupit z důvodu neustále se zvyšu-

jících cen pohonných hmot, uložení odpadu na skládku a dalších
nákladů. Tato částka však zdaleka nepokryje všechny náklady
na svoz odpadů a proto apelujeme na občany, aby třídili odpad
a tím zamezili většímu navyšování poplatků. Obec již několik let
doplácí vysoké částky (jen za loň-

ský rok to bylo cca 600 000 Kč).
Z tohoto důvodu také obec od nového roku změní systém přidělení
pytlů na tříděný odpad. Při placení místního poplatku bude občanům předána nálepka na popelnici a zvýšený počet pytlů na tříděný odpad.
Další pytle nad toto množství si

budou moci občané zakoupit na
obci za 5 Kč/pytel.
Občané mohou využít k odevzdání tříděného odpadu také
sběrný dvůr (kontakt: 725 138
493)
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po: zavřeno, Út: 8-17, St: 8-15,
Čt: 8-15, Pá: 8-16, So: 8-12.

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
při OÚ Jablůnka v roce 2021
Sbor pro občanské záležitosti /SPOZ/ při obecním úřadě v Jablůnce má 17 členů. Letos se schůze uskutečnila, za
příznivého počasí venku za hasičskou zbrojnicí, kde naši členové oslavili i kulaté narozeniny, a tak jim ještě jednou moc
gratulujeme.
Členové SPOZU navštěvují jubilanty. Vždy jsou vybráni dva zástupci SPOZU, kteří
předají oslavenci balíček, gratulaci a kytici. Již třetím rokem
spolupracujeme s Diakonií
Vsetín, která nám pro občany
dodává balíčky, kde jubilanti
naleznou spoustu zajímavých
rad a jiné potřebné věci.
V letošním roce jsme navštívili 88 seniorů při příležitosti
jejich životních jubilejí a zaslalo se 84 přání jubilantům
nad 60 let, tímto všem ještě
jednou srdečně blahopřejeme.
Při příležitosti 55. výročí
sňatku - smaragdové svatby
- jsme letos v září navštívili manžele Jaroslava a Jiřinu
Němcovy.
V lednu oslavili 60. výročí diamantové svatby manželé
Rudolf a Marie Šulíkovi. Prosíme občany, kteří mají o tuto
událost zájem, aby nás kontaktovali, jelikož výročí jubilej-

ních sňatků jsme schopni zjistit z matričních knih, pouze pokud byl sňatek uzavřen v Jablůnce nebo v Pržně. Sňatky
mimo náš matriční obvod nemáme možnost zjistit.
V červnu se budoucí prvňáčci rozloučili s mateřskou
školou. Rozloučení proběhlo
v  mateřské škole, kde paní ředitelka a paní učitelky předaly dětem pamětní listy, knížky
a jiné pěkné dárky.
Starosta již tradičně 1. září
2021 navštívil Základní školu
v Jablůnce, kde přivítal rodiče a prvňáčky. S paní učitelkou
1. třídy a novou paní ředitelkou Marií Velíčkovou předali
dětem drobné dárky.
Slavnostní vítání občánků
proběhlo dne 26. 8. 2021, a to
netradičně venku za obecním
úřadem. Vítání se zúčastnilo
9 nových občánků Jablůnky.
Společnou fotografii a další
krásné snímky z přírody zajistil náš fotograf pan Jiří Galda,
kterému patří poděkování.
Obecní úřad Jablůnka děkuje Sboru pro občanské záležitosti za dosavadní výbornou
spolupráci a pomoc.
Silvie Procházková,
jednatelka SPOZ
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Manželé Němcovi - zlatá svatba.

Matrika - evidence obyvatel
Stav k 1. 11. 2021
V Jablůnce je k  1. 11. 2021 hlášeno k  trvalému
pobytu 2048 obyvatel, z toho 1008 mužů a 1040
žen. V  letošním roce se do Jablůnky přihlásilo
k trvalému pobytu 31 osob, odhlásilo se 24 osob.

V roce 2021 se narodily děti:
Jan Michalík
Elin Trzaskaliková
Lenka Martinková
Antonín Pavelka
Jindřich Darda
Elen Sauerová

Viktorie Martinková
Anna Dančáková
Lukáš Zabloudil
Adéla Kristová
Ema Ouředníková

V matričním obvodě v Jablůnce bylo
v   letošním roce uzavřeno 18 sňatků.
5 sňatků na obecním úřadě - 10 sňatků
na jiném vhodném místě - 3 sňatky církevní.

Narodilo se 11 dětí. Tímto žádáme rodiče,
kteří budou mít zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se v předstihu nahlásili na obecním
úřadě.
Zemřelo 25 našich spoluobčanů.

Zemřeli naši spoluobčané:
Emilie Hrochová
Marie Adámková
Zdeněk Zastávka
Miloslav Fojtík
Zdenka Zapletalová
Josef Dragoun
Pavol Matta
Valter Šlosárek
Vladimír Strbačka

Paní Jarolímková - 90 let.

Jablůnecký zpravodaj - strana 5

Jindřiška Koňařová
František Matoška
Jiří Ulman
Lydie Bechná
Arnošt Ondruška
Karel Staněk
Jaroslava Hrabinová
Milan Košárek
Ján Baričiak

František Segrado
Augustin Slámka
Vlasta Češková
Petr Konvičný
Rostislav Bechný
Radek Bechný
Ludvík Šimurda

Stočné za rok 2021
Stočné za rok 2021 bude všem
domácnostem vyúčtováno během
dubna 2022 a bude splatné k 30.
6. 2022. 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 2021
činí 24,82 Kč/m3 včetně DPH.
V případě výměny vodoměru
vždy nahlaste tuto skutečnost na
Obecní úřad Jablůnka osobně, te-

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

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

ti VaK a. s. Vsetín platí občané
pouze vodné. K sepsání smlouvy si vezměte 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

Výsadba kytek

Asi každý z vás chodí okolo hlavní silnice a všímá
si okolí. A řekne si: Není nad to, aby se obec na vás
usmívala a něčím vás okouzlila. Právě proto jsme se
v letošním roce rozhodli vyzdobit naši obec květinami.
Nejprve jsme se prošli kolem hlavní cesty a navrhli za pomocí zkušených zahradníků, které květiny by
byly vhodné do objemných koryt pro výzdobu a odolnost kolem cesty.
Jak dobře víte, koryta vedou od vlakového nádraží až po sokolovnu. Začali jsme u pošty, kde je nejvíce frekventovaná cestička. Pokračovalo se směrem
k Sýpce až po sokolovnu.
Ještě dnes slyším od občanů, že rádi chodili okolo a dívali se, co nového zase vykvetlo. I na obecním
úřadě, v knihovně a u sokolovny to letos krásně rozkvetlo.
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Opravy v objektu hasičské zbrojnice
Na jaře letošního roku bylo provedeno
v objektu hasičské zbrojnice několik nezbytných oprav, které bylo nutno provést
jak z provozního, tak i z bezpečnostního
hlediska.
V 1. podlaží se provedla kompletní rekonstrukce záchodů. Odpadní potrubí od
WC a umývadel muselo být celé demontováno a nahrazeno novým, to samé bylo provedeno s rozvody vody a elektřiny. Elektro rozvody navíc nevyhovovaly současným
přísným předpisům. Zároveň byly proto vyměněny i hlavní přívod a rozvaděč, na jehož nebezpečnost nás upozorňoval i dodavatel elektrické energie. Na WC se osadily
nové zařizovací předměty a byly provedeny
nové obklady, dlažby a podhledy a vyměněny radiátory.
V přízemí, kde má zázemí SDH Jablůnka, byla provedena úprava prostor šatny.
INZERCE

Šlo hlavně o odstranění jedné příčky, čímž
se zvětšil půdorysný prostor šatny a následně byly provedeny nové rozvody elektřiny.
V místnosti byl instalován nový podhled
včetně osvětlení.
Těmito úpravami došlo k zhodnocení budovy.
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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
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 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 jeho 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

INZERCE
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Knihovna
Stejně jako v loňském roce, tak
i letos byl provoz knihovny a jejích služeb ovlivněn nepříznivou
situací z důvodu koronaviru. Počátkem roku byla knihovna na základě opatření uzavřena a čtenáři
mohli využít provoz přes „výdejní
okénko“. Přesto ale zájem stálých
čtenářů o výpůjčky neopadal a zájem o bezkontaktní služby využilo mnoho občanů, kteří si telefonicky nebo e-mailem objednávali
oblíbenou četbu. V tomto období
se projevil také zvyšující se trend
o elektronické služby, kdy mají
čtenáři k dispozici přístup k on-line katalogu knihovny, v němž si
mohou výpůjčky aktivně objednávat nebo prodlužovat. Průběžně byl aktualizován fond knihovny, postupně vyřazeny zničené,
opotřebované a zastaralé svazky.
V dubnu se opět dveře knihovny
otevřely veřejnosti, ovšem v omezeném režimu.
Tato situace nepříznivě ovlivnila také kulturní a vzdělávací akce,
které byly na první čtvrtletí roku
naplánovány. Mnohé z nich musely být zrušeny nebo přesunuty.
Taktéž pravidelné návštěvy školáků a školkáčků ze základní a mateřské školy nebylo na základě
opatření možné organizovat. Přesto se podařilo uspořádat knihovnickou soutěž pro děti ze 3. ročníku, kdy děti jednotlivě navštěvovaly knihovnu a plnily literární
otázky. V červnu byla pro dětské
čtenáře uskutečněna akce, kdy si
měly děti možnost opatřit pomocí QR kódů uveřejněných postupně u vchodu do knihovny kouzel-

nou audioknihu pohádek Vnučka čaroděje Mordomíra.
Tradičně v červnu
proběhlo i pasování žáčků první třídy
na čtenáře, které se
opět skvěle vydařilo.
Díky projektu „Už
jsem čtenář - knížka pro prvňáčka“ si
jako připomínku na
tento den děti odnesly knihu, která je
vydávána speciálně
pro tuto příležitost,
a další upomínkové
předměty.
Během prázdninových měsíců musela
být knihovna znovu
uzavřena, tentokrát
již z důvodu plánované rekonstrukce, která obnášela
celkovou modernizaci a obnovu
vybavení interiéru. Na tuto akci
podal obecní úřad žádost o dotaci na SZIF prostřednictvím Místní
akční skupiny Vsetínsko. Původní
zařízení, hlavně nevyhovující regály, bylo nezbytně nutné vyměnit a rovnou při vystěhování všech
knih položit také novou podlahovou krytinu. Nastalo velké stěhování. Všech více než 10 tisíc svazků bylo nutné naskládat do krabic,
pečlivě označit, přenést a uložit do
skladovacích prostor. Díky vstřícné pomoci pracovníků obecního
úřadu a šikovných brigádníků se
vše zdařilo. Vystěhovávali a odváželi staré regály, vyklidili staré
vybavení a pomohli přestěhovat

techniku. Následně bylo možné
začít s rekonstrukcí. Bylo vybudováno nové místo pro internetové služby, vytvořen větší prostor
pro výpůjční pult a v souvislosti
s tím byla i rozšířena nová elektroinstalace a datové sítě. Následovalo položení nové podlahové
krytiny a koberce, který je součástí nového dětského koutku s vyvýšeným pódiem. Koncem srpna
byly nastěhovány nové, bytelné
regály, splňující náročné požadavky na knihovnický nábytek. Opět
se opakoval přesun knih a nastala
práce s rovnáním, tříděním a uložením do polic. Nakonec došlo
k dovybavení pohodlným sedacím
nábytkem k většímu komfortu návštěvníků a na okna bylo nainsta-

lováno nové zastínění vertikálními žaluziemi.
Knihovna začala opět fungovat 20. září 2021. Během podzimu se uskutečnily v nových prostorech přednáška cestovatele Michala Štěpánka o jeho cestě po Libanonu a moc pěkné setkání dětské spisovatelky Kláry Smolíkové
s prvňáčky v programu Medvídek
Lup. Velmi příjemná byla i návštěva členek ze svazu žen s posezením nad knižními novinkami. Koncem roku se už tradičně
knihovna ve spolupráci s mateřskou školou zapojuje do projektu
nadace Šance. Na podporu hematologicko-onkologického oddělení ve FN Olomouc bylo letos zasláno 7 680 Kč. Děkujeme všem,
kteří přispěli zakoupením vánoční
hvězdy.
Poděkování patří všem, kteří se
podíleli nebo pomohli při rekonstrukci, firmám, Obecnímu úřadu
v Jablůnce a panu místostarostovi za zajištění a koordinaci prací,
MAS Střední Vsetínsko za administraci projektu. Velmi nás těší
pozitivní reakce a ohlasy na nové
prostory, doufáme, že budou kvalitně sloužit všem návštěvníkům
od batolat až po seniory a stanou
se příjemným prostředím k trávení volného času občanů. Zveme
všechny, třeba i k příležitostné návštěvě.
Pavlína Havlíková, knihovnice
Otevírací doba knihovny:
Po
12 - 17
Út
8 - 10 12 - 17
St
12 - 15
Čt
zavřeno
Pá
8 - 10 12 - 17
www.jablunka.knihovna.cz
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Sportoviště v Jablůnce
Není nad to si zlepšit náladu,
vyvětrat hlavu a někde si zasportovat. Můžeme tedy navštívit naše
sportoviště v Jablůnce, na kterých
se sportovně vyžijí všichni, kteří mají zájem o sport. Sportoviště u základní školy využívá především základní i mateřská škola,
zde děti rády hrají fotbal, vybíjenou, volejbal, nohejbal. V odpoledních a večerních hodinách při
umělém osvětlení zde hrají tenis, nohejbal a fotbal všechny generace. Letos jsme nově otevřeli víceúčelové hřiště na Školničce za obecním úřadem, které využívají i místní sportovní spolky.
Vedle hřiště si můžete zajezdit
na kole, koloběžkách na místním
pumptracku. Kdo má raději více
tenis a volejbal, navštíví místní kurty u sokolovny. V zimním
období využívají sportovní spolky sokolovnu, kde je k dispozici
malý a velký sál a posilovna.
Všechny sportoviště kromě hřiště na Školničce si můžete zarezervovat na stránkách obce: https://www.jablunka.cz/obcan/rezervacni-system/rezervacni-system/

Další etapa opravy elektroinstalace
Základní školy Jablůnka
Během letošních letních prázdnin se
na základní škole pokračovalo v další
modernizaci a opravách elektroinstalace ve starší části budovy.
Po kompletních opravách učeben
z předchozích let bylo třeba ještě opravit
učebny družiny, jídelnu a chodby.
Proběhla demontáž stávajícího osvětlení, které bylo nahrazeno energeticky úspornějším moderním LED osvětlením, vyměnila se dosluhující elektroinstalace světelných rozvodů a zásuvek, podařila se i kompletní výměna
a přezbrojení rozvaděčů.
Po opravách omítek a vymalování
byla škola úspěšně připravena na další
školní rok.
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Jak jsme prožili rok 2021 v naší školce
Rok 2021 byl pro naši mateřskou školu plný očekávání, nadějí a plánů. Očekávání na zlepšení epidemiologické situace, nadějí na uskutečnění všech naplánovaných akcí pro děti a plánů na
rekonstrukci a modernizaci naší
školy. Od 1. března letošního roku
byla naše mateřská škola uzavřena z důvodu nepříznivé epidemiologické situace. Dětem, které plnily povinné předškolní vzdělávání,
jsme zajistili distanční vzdělávání.
Všichni jsme se těšili, až se zase
bude z naší mateřské školy ozývat jásot a dětský smích. Ve spolupráci se zřizovatelem OÚ Jablůnka jsme během tohoto období
udrželi chod vaření obědů pro cizí
strávníky.
I v loňském školním roce si děti
na karnevalu ve školce zatancovaly, zadováděly a zasoutěžily v zábavných hrách. V červnu jsme
si užili Dětský den a vyzkoušeli cvičný požární poplach. Díky
místním hasičům jsme si prohlédli hasičské auto, vybavení a pomůcky hasičů a vyzkoušeli si vysokotlakým proudem shodit láhve
s vodou. Na konci června jsme se
při ,Školkové maturitě rozloučili
s předškoláky, kteří se těšili, až 1.
září nastoupí do 1. třídy ZŠ.
V Mateřské škole Jablůnka se
uskutečnil zápis k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok 2021/2022 v měsíci květnu. K zápisu přišlo 29 dětí. V měsíci červnu jsme se rozloučili se
17 předškoláky, kteří nastoupili
v září 2021 do 1. třídy ZŠ.
Během letních prázdnin až do 1.
poloviny měsíce října došlo k re-

konstrukci kotelny a kompletní
rekonstrukci školní jídelny a prádelny. Rekonstrukce byla nutná
a rozsáhlá, neboť školní kuchyň
byla velmi zastaralá. Od 1. září
vařily paní kuchařky obědy pro
děti v kuchyni ZŠ Jablůnka a tímto velmi děkujeme ZŠ Jablůnka za
ochotu a pomoc naší škole během
rekonstrukce. Velké poděkování
patří vedoucí školní jídelny paní
Marcele Zavadilové za spolupráci
při plánování rekonstrukce školní kuchyně a následnou organizaci vaření v ZŠ, převozu a výdeje
obědů v mateřské škole a stejně
tak patří velké poděkování paním
kuchařkám za pomoc a ochotu během vaření v ZŠ. Po rekonstrukci
nová kuchyň splňuje všechny požadované normy a paní kuchařky mají konečně pěkné a moder-

ní pracovní zázemí, ve kterém dětem, zaměstnancům i cizím strávníkům připravují chutná jídla.
Velké poděkování patří zřizovateli OÚ Jablůnka za financování rekonstrukce školní kuchyně, prádelny a kotelny.
Z důvodu rekonstrukce školní kuchyně došlo poprvé v období letních prázdnin k uzavření naší
školky. Této situace jsme využili
a pustili jsme se do dalších větších
rekonstrukcí. Dětem do třídy Žlutá jablíčka jsme pořídili nové parapety a nechali vymalovat šatnu
dětí, na dolní zahradě přibyl nový
herní prvek, který je vhodný i pro
menší děti. Ve třídách Zelená jablíčka a Červená jablíčka, na spojovací chodbě a v přípravných kuchyních jsme položili novou podlahu. Také jsme z větší části zrekonstruovali dvě přípravné kuchyně a dovybavili je další myčkou nádobí.
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Naše mateřská škola má i ve
školním roce 2021/2022 tři
třídy rozdělené zpravidla dle
věku dětí. S nejmenšími dětmi
ve třídě Žlutá jablíčka pracují
paní učitelky Vendula Galačová a lic. Nelly Šťastná a asistent pedagoga Markéta Kratinová, u středňáčků a předškoláků ve třídě Zelená jablíčka
jsou paní učitelky Diana Kheilová, DiS. a Veronika Poláchová a asistent pedagoga Nikola
Kheilová a s předškoláky ve
třídě Červená jablíčka pracují paní ředitelka Bc. Lucie Zapletalová, paní učitelka Veronika Janotová a asistent pedagoga Iveta Solařová.

Vedoucí školní jídelny
a paní kuchařky s láskou připravují velmi chutná, pestrá
a zdravá jídla, také připravují a vaří dietní stravování. Paní
uklízečky se velmi pečlivě starají o čisté a bezpečné prostředí naší školy.
Také bychom chtěly poděkovat rodičům dětí za spolupráci a ochotu a pomoc při
realizaci všech akcí, které se
v loňském školním roce uskutečnily.
Za zaměstnance MŠ
Jablůnka Lucie Zapletalová,
ředitelka MŠ

V letošním školním roce
jsme na podzim, v rámci
ovocného a zeleninového týdne, měli Dýňový den. Děti si
zadováděly ve strašidelných
kostýmech na dýňové diskotéce a vydlabali jsme si krásné dýně.
Velmi bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy za jejich ochotu, každodenní úsměv na tváři a dobrou náladu. Paní učitelky a paní asistentky jsou
vždy usměvavé, s otevřenou
a láskyplnou náručí pro děti
a ochotné při vymýšlení zábavných akcí pro děti.
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Základní škola Jablůnka informuje
Vážení čtenáři Jablůneckého
zpravodaje,
blíží se nám konec roku 2021,
který byl pro nás všechny velmi
náročný, a na mně je teď, abych
krátce shrnula, jaký byl tento rok
ve škole.
S nadějí jsme vstupovali do
loňského školního roku s tím,
že bude lepší než ten předchozí,
ale bohužel se tak nestalo. Školy
byly převážnou část školního roku
2020/2021 zavřené a děti přešly
na distanční výuku. Našli se žáci,
kterým tento způsob výuky vyhovoval, ale byli i tací, kteří se s tímto typem výuky nedokázali sžít.
Mnoho dětí ztratilo během domácí výuky pracovní návyky, které se teď velmi obtížně získávají

zpět. Ministerstvo školství vytvořilo od září roku 2021 podpůrný
program Národní plán doučování,
který má za úkol poskytnout žákům individualizované doučování v hlavních předmětech, jako je
matematika, český jazyk, anglický jazyk, fyzika, chemie atd. Tento program by měl minimalizovat
dopady distanční výuky a pomoci
žákům dostat se zpět do pracovního tempa.
Během prázdnin pokračovala
obměna osvětlení v budově školy,
došlo k výměně plynového kotle,
která byla dokončena v říjnu tohoto roku. Vše za podpory našeho
zřizovatele obce Jablůnka. Tímto mu velmi děkujeme. Od 1. září
2021 má jablůnecká škola novou

Výměna u kormidla školy
Nový školní rok jsme zahájili
1. září 2021 pod vedením nové
paní ředitelky Mgr. et Mgr. Marie
Veličkové. Jistě si dovedete představit, jak velká změna to pro každou firmu, organizaci či školu je,
když se vymění šéf. Zvláště pak,
když někdo řídí školu 23 let, tak
jak tomu bylo v případě teď již bý-

valého ředitele ZŠ Jablůnka Mgr.
Luďka Drlíka. Od roku 1998 si
v 9. třídě převzalo závěrečné vysvědčení téměř 700 žáků, a to nepočítáme ty, kteří ze školy vycházeli v době, kdy Luděk Drlík na
škole působil jako řadový učitel.
Předpokládám, že většina z vás,
čtenářů Jablůneckého zpravodaje,
bude Luďka znát i osobně. Učil
vás, vaše děti či vaše vnoučata,
je vaším spolužákem, kolegou
nebo kamarádem.
Chceme touto cestou Luďkovi poděkovat za to, jak školu řídil. Je dobré si připomenout, že
patřil k hlavním organizátorům
mezi žáky tak oblíbených školních akcí, jako je karneval, slet
čarodějnic, předtaneční kurzy,
koncerty, divadelní představení, exkurze, vánoční besídky,
školní akademie a mnoho dalších. Především z jeho iniciati-

ředitelku Mgr. et Mgr. Marii Veličkovou. Pan Mgr. Luděk Drlík,
který školu vedl dlouhých 23 let,
odešel do penze a užívá si zaslouženého odpočinku. Děkujeme mu
za velký kus práce, který zde ve
škole odvedl.
Letošní školní rok 2021/2022
jsme zahájili s počtem 194 žáků.
Ve škole nyní působí 17 pedagogů, 5 asistentů pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. O chod
školy se stará 9 nepedagogických
pracovníků. Prvním rokem využíváme elektronické třídní knihy
v systému Škola online. V současné chvíli pracujeme společně s pedagogy a Spolkem rodičů
na vybudování relaxačního koutku pro žáky 2. stupně. Škola má

další náměty na zkvalitnění výuky
žáků, které postupně představujeme rodičům a jsme také otevřeni
podnětům z jejich strany.
Od začátku letošního školního
roku jsme měli zatím pouze dvě
třídy v karanténě a v současné
době nevypadá situace s onemocněním covid-19 nijak hrozivě. Budeme doufat, že se situace nezhorší. Stále dodržujeme veškerá opatření, která nařídilo MZ ČR.
Všem vám přejeme poklidný
adventní čas naplněn malými radostmi, krásné Vánoce v kruhu
nejbližších a mnoho zdraví v nadcházejícím roce 2022, ve kterém
se budeme těšit na shledanou.
Za ZŠ Jablůnka
Mgr. et Mgr. Marie Veličková

vy jsme obnovili setkávání s naší
partnerskou školou na Slovensku
ve Svinné. Nejen v hodinách hudební výchovy dokázal vzít do
ruky kytaru a zahrát, zazpívat,
případně začátečníkům pomoct
s prvními akordy. Jako aktivní
sportovec pomáhal na lyžařském
výcviku žákům s prvními obloučky na sjezdovkách či běžkách,
vedl mimo jiné i kroužek stolního
tenisu nebo volejbalu. Nepamatuji si, že by kdy pokazil nějakou
zábavu či legraci.
Za jeho ředitelování se výrazně zlepšilo materiální zázemí školy. První stupeň se z dolní školy přesunul do společné budovy Na Láni, vyměnila se všechna okna a střecha, vybudovalo se
nové parkoviště, venkovní hřiště
s umělou trávou, zahrada s herními prvky pro menší děti, relaxační
koutek v družině. Modernizovala
se kuchyně, plynová kotelna, sborovna, kabinety učitelů a celá řada
učeben, mj. např. dílny a informa-

tika v loňském roce. Luděk rozhodně nepatřil mezi ředitele, kteří
sedí ve své kanceláři mezi stohy
papírů a udílejí direktivní pokyny svým podřízeným prostřednictvím e-mailů či telefonátů. Zajímal se o to, jak se žáci a zaměstnanci ve škole cítí, snažil se vytvořit ve škole takové prostředí,
aby se tu dobře učilo a pracovalo.
Lidé se nebáli zaklepat na dveře
ředitelny s žádostí o pomoc při řešení nějakého problému. Spor se
snažil vždy spíše urovnat než vyhrotit. Dalo by se stručně říci –
„v kolektivu oblíben“.
Za nás za všechny bych panu
řediteli rád popřál, aby si užil
„dobu poředitelskou“. Ať už na
nedávno zakoupeném elektrokole, při horské turistice, na zahradě, s vnoučaty, v zimě na lyžích či
u jeho oblíbených knížek, na které
doposud neměl příliš času. Budeme také moc rádi, když se za námi
občas přijde do školy podívat.
Mgr. Ivan Šošolík

Adaptační kurz žáků 6. ročníku ve Velkých Karlovicích
V prvním říjnovém týdnu se
noví šesťáci z Jablůnky vydali do valašských kopců, aby utužili vzájemné vztahy a zahráli si
v krásném prostředí Velkých Karlovic spoustu her.
K ubytování jsme si vybrali
penzion Školka, se kterým máme
dobré zkušenosti z lyžařských
kurzů a děti se tu velmi rychle zabydlely. Pro některé to byla první podobná akce, a tak ze začátku
trošku vyváděly, že wi-fi je slabá
a televize nefunguje. Na druhou
stranu pingpongový stůl byl v nejlepším pořádku a paní kuchařka
nás zásobovala velmi chutným,

domácím jídlem. Díky bohu za to.
V prvních dvou dnech jsme si
mohli vyzkoušet činnosti, které
doma běžně asi neděláme – túry
v mlze a dešti, obchod s kameny,
připínání kolíčků na batoh a dvojnásobnou likvidaci třídního učitele ve hře Mafie. Avšak počasí, které nám od počátku nepřálo, se nakonec navečer druhého
dne umoudřilo, a díky tomu jsme
si mohli večer zahrát hry i venku.
Pátek, den návratu, se nám odvděčil krásným počasím, které jsme
s dětmi věnovali túře k pralesu
Razula a největšímu buku v okrese Vsetín. Poslední prudký sestup

dopadl bez zranění, a tak jsme
mohli v pozdním pátečním odpoledni předat rodičům na vlakovém
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nádraží v Jablůnce sice unavené,
ale spokojené děti.
Mgr. Jan Babovec

Sportování v době covidové
V době distanční výuky třeťáci nezaháleli a nejen, že se učili,
ale také sportovali. Naše třída se
zúčastnila Challenge výzvy Sportování se Spořkou. Každý den po
dobu 15 pracovních dnů musely

děti plnit sportovní výzvy. Výzva
byla každý den jiná a za její splnění jsme získávali body.
Pokud se zapojili rodinní příslušníci, získali jsme body navíc.
U nás ve 3. třídě se to povedlo.

Díky maminkám, tatínkům, sourozencům a tetám jsme bodů získali hodně a zaslouženě se umístili v celkovém hodnocení v bodované stovce nejlepších z 843 tříd
z celé České republiky.
Pro školu jsme tak získali sportovní sadu a pro sebe zábavu, leg-

raci a chuť sportovat. Ve škole
jsme pak byli odměněni sladkou
dobrotou.
Děkuji všem dětem a rodičům
za to, že se zapojili, natáčeli, fotili a fotky posílali. Věřím, že společně strávený čas si všichni užili.
Mgr. Hana Zálešáková

Prvouka ve 3. třídě - Obec Jablůnka
„Naše malá vesnička, název má
od jablíčka.“ Každý z nás posbíral
nějaké zajímavosti od rodičů, prarodičů, případně využil techniku
k získání informací a mohli jsme
začít s projektem, kde žijeme, chodíme do školy a vyrůstáme. Také
jsme se vydali na dvě besedy. Nejdříve nám ukázala paní Silvie Procházková matriční knihu na obecním úřadě. Dozvěděli jsme se, že

nejčastější jména jsou u nás Jana
a Petr a příjmení Adámkovi. Velmi
nás zaujaly krásné staré zápisy speciálním perem. Přišel nás také pozdravit pan starosta Čeněk Hajný.
Za týden jsme šli do knihovny za
paní Janou Brinčekovou a povídali
jsme si nad kronikami obce. Zjistili jsme, jak smutný byl pro naši
obec rok 1903, kdy tu byl obrovský požár, pak 1,5 m sněhu, po-

vodeň a nemoc úplavice. Prostředí nové knihovny je velmi krásné. Při vycházkách jsme si dobře
prohlédli budovy obce a vytvořili jsme zajímavé koláže a kresby
nebo malby. Na hřišti za obecním
úřadem jsme se pořádně proběhli. A protože v názvu naší obce je
jablíčko, tak jsme si na závěr našeho dvoutýdenního projektu udělali
v kuchyni salát z jablíček a mrkve.

Jak řekl Ivánek: „ Nejlepší pracovka, ještě jsem si pochutnal.“ A jak
dodala paní učitelka: „...ani nebylo
moc postrouhaných prstů.“ V hudební výchově jsme zavzpomínali
při poslechu na pana Františka Segrada. Konec dobrý, všechno dobré, a tak zbývá jen dokončit tu báseň v úvodu.
Děti ze 3. třídy
a Jarmila Kovářová

Exkurze třídy 9. A do SOŠ Sousedíka ve Vsetíně
V úterý 12. října se žáci 9. třídy zúčastnili praktické výuky
v dílnách SOŠ Josefa Sousedíka.
Nejprve se rozdělili na dvě skupiny. První skupina se odebrala do
odborné učebny elektrikářů, kde
byla seznámena s tímto učebním
oborem. Pod vedením odborného
učitele si zkusila vyrobit jednoduchý výrobek pájkou. Druhá skupina žáků se seznámila s učebním

oborem zedník. Pod vedením učitele si žáci vyzkoušeli stavbu komínu a klenby, což už byl složitější pracovní postup. Naši žáci
si však vedli velmi dobře. Následovaly i demontáž těchto staveb
a úklid. Exkurzi jsme zakončili prohlídkou ostatních učebních
oborů, které se v této škole vyučují. Bylo to vydařené dopoledne.
Ing. Blanka Smolíková

Rukodělné dílny na 1. stupni očima čtvrťáků
„Ve středu, 20. října, jsme měli rukodělné dílny. Vyráběli jsme skřítka, stojan, ptáčka a draka. Bylo to hrozně fajn. Nejvíc se mi líbil skřítek, protože jsem mohla vymýšlet účes. Potřebovali jsme šišku, očička, vlnu, drátek, kaštan,
listy, tavnou pistoli. Na kaštan jsme přišpendlili
oka. Nahoru přilepili vlasy z vlny. Z listí kří-

dla a z drátu byly ruce. Šál nemohl chybět.“
(Vaneska)
„Nejvíc se mi líbil ptáček, protože jsme použili látková křidélka a k tomu 2 nařezané kulaté špalíčky. Na dřívko jsme nalepili oči, křídlo,
zobáček. Nejtěžší bylo připevnění ocásku. Nakonec jsme dřívka dali na sebe.“
(Valerie)

Dramatizace soudního
řízení v hodině
občanské výchovy
Žáci devátých tříd si
v hodině občanské výchovy vyzkoušeli metodou
dramatizace průběh soudního řízení.
Každý z deváťáků si vylosoval svou roli, kterou
v soudním řízení hrál. Tímto se žáci rozdělili na soudce, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce.

„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dělali draky,
protože jsme jedli bonbony. Potřeboval jsem
4 bonbony, karton, fixy, provázek, tužku, děrovačku. Nejdřív jsem namaloval oči, pusu a vymaloval hlavu draka. Navázal jsem na provázek
bonbony a přivázal na konec hlavy. Dírky pro
provázek se vyrazily na děrovačce.“ (Jonatan)

Výroba adventních věnců ve 4. třídě

Žáci byli také od vyučujícího seznámeni s tím,
jak soudní řízení fakticky
probíhá a jakou roli v něm
jednotlivé strany mají. Rád
bych pochválil všechny deváťáky, kteří se do tohoto
projektu aktivně zapojili
a přesvědčivě sehráli svou
roli.
Mgr. Lukáš Smilek
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V pátek 26. listopadu si žáci
4. třídy zkusili vyrobit adventní věnce jako symbol nadcházejících nejkrásnějších svátků
v roce. Byl to úkol nelehký, protože s motáním a připevňováním
větviček moc zkušeností neměli.
Zvítězila trpělivost a vytrvalost
nad počátečními obavami, že se
to nepovede. Možná nejsou věnce úplně dokonalé, ale jsou jejich, a mohou si tak doma rozsvítit adventní svíce.
Mohu děti pochválit, jak se do
tvoření pustily, protože to opravdu nebyla lehká práce.
Mgr. Dana Hurtíková

Hasiči Jablůnka
Vážení spoluobčané,
rok 2021 se nám pomalu chýlí
ke konci, a tak mi dovolte jej zrekapitulovat z pohledu jablůneckých hasičů. Stejně jako rok minulý i ten letošní naši činnost významně poznamenala pandemie
koronaviru. Ani letos to však nezastavilo naši výjezdovou činnost
a k 2. 12. 2021 máme na kontě 59
výjezdů k zásahům, na které nás
vyslalo krajské operační středisko
HZS Zlínského kraje. Nejčastěji jsme vyjížděli k požárům, jichž
bylo 38, nejčastěji se jednalo již
tradičně o požáry lesních porostů a nízkých i výškových budov.
K technickým pomocem jsme
vyjížděli v 16 případech, ve kterých jsme zejména spolupracovali
s dalšími složkami IZS hlavně při
transportech pacientů, při nichž
jsme často využívali naši terénní
čtyřkolku. Nejvíce výjezdů nás letos čekalo na Vsetíně, a to celkem
11, po devíti zásazích jsme absolvovali v obci Jablůnka a ve Valašském Meziříčí. Mimo zásahovou činnost naši hasiči mnohokrát
vyjížděli k technickým pomocem obci, kdy se nejčastěji jednalo o čištění kanalizací a umývání
cest. Nezaháleli jsme ani v odborné přípravě a školení našich hasičů u HZS Zlínského kraje. Již
tradičně jsme se zúčastnili i Kopřivnických dnů techniky, kde
jsme vystavovali naši provýjezdovou cisternu CAS 20 - Tatra 815
Terra. Nezapomněli jsme ani na
naše nejmenší ve školce, kde jsme
provedli ukázku techniky. S terénní čtyřkolkou jsme se spousty hodin podíleli na údržbě fobalového hřiště a v zimním období jsme
s ní pro změnu upravovali běžkařské stopy v naší obci i jejím okolí. Nemálo hodin jsme také strávili
při úpravách a opravách hasičské
zbrojnice a při údržbě techniky.

V červnu nám nezůstaly lhostejné osudy lidí na jižní Moravě,
kterou se prohnalo tornádo a napáchalo tam nemalé škody. Ihned
jsme zjišťovali možnosti, jak lidem v zasažených oblastech pomoci. Po konzultaci se zástupci naší obce nám obec Jablůnka
poskytla 15 m3 smrkové kulatiny
z obecních lesů na výrobu střešních latí. Následně jsme cestou
KOPIS Zlín nabídli pomoc naší
jednotky, kdy jsme nahlásili, s jakou technikou a vybavením a počty hasičů jsme schopni na místo
vyjet a zároveň, že ve spolupráci
s obcí Jablůnka budeme moci poskytnout materiální pomoc ve formě střešních latí. Ještě týž den jeden z našich strojníků Tomáš Bartoň poskytl traktor s vyvážečkou,
s jehož pomocí připravenou kulatinu přivezl z lesa. Další den od
brzkého rána se členové naší výjezdové jednotky shromáždili na
pile velitele jednotky Františka
Minarčíka, který pro pořez kulatiny poskytl své dvě pásové pily. Za
sobotu a část neděle se našim hasičům z veškerého dodaného dřeva podařilo vyrobit 6 balíků, které obsahovaly celkem 900 kusů
střešních latí, což je dohromady
3.600 běžných metrů střešních
latí. Již v průběhu soboty velitele
naší jednotky kontaktoval KOPIS
Zlín, že odvoz střešních latí zajistí
HZS Zlínského kraje. A jak slíbili, tak se i stalo. V neděli po třetí
hodině odpolední dorazila valníková Tatra 815-7 HZS Zlínského
kraje ze stanice Uherský Brod. Na
Tatru jsme vysokozdvižným vozíkem balíky latí naložili a po jejich bezpečném upevnění s nimi
osádka Tatry vyrazila do Mikulčic, kde se nachází centrální sklad
stavebního materiálu, odkud byly
latě dále distribuovány. Zde patří ještě jednou vyjádřit obrovské

díky všem zúčastněným a zejména obci Jablůnka za poskytnutí
smrkové kulatiny z obecních lesů!
Následně byla vyslyšena i další naše nabídka pomoci, a tak 4
naši hasiči vyrazili s dopravním
automobilem a potřebným vybavením, jako součást odřadu HZS
Zlínského kraje, přímo do Mikulčic, kde jsme prováděli provizorní
opravy poškozených střech, úklid
sutin a další práce dle pokynů velitele odřadu.
V květnu vybavení naší jednotky rozšířila nová termokamera Dräger UCF8000. Termokamera je trvale uložena v prvovýjezdové cisterně CAS 20 – Tatra
815 Terra. Její využití je velice
obsáhlé. Prioritně slouží k usnadnění pohybu hasičů a vyhledávání osob v silně zakouřených prostorech, dále ji můžeme využívat
k vyhledávání skrytých ohnisek
hoření, a to například při lesních
požárech, ale i uvnitř konstrukcí, což velmi usnadní dohašovací práce. Termokamera má zároveň mód, který lze použít při pátrání po pohřešovaných osobách
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na volném prostranství i v hustém porostu. Tímto bychom opět
chtěli ještě jednou velice poděkovat Zlínskému kraji a Zastupitelstvu obce Jablůnka za poskytnutí
finančních prostředků na pořízení
této termokamery, díky čemuž se
naše jednotka opět posune kupředu, a budeme tak moci ještě efektivněji a lépe pomáhat občanům
z Jablůnky i širokého okolí.
Na začátku září převzali zástupci našeho sboru od ministra vnitra Jana Hamáčka Medaili ministra vnitra za dlouholetý rozvoj sboru dobrovolných hasičů. Velice si
tohoto ocenění práce nás i našich
předchůdců vážíme a velmi za něj
děkujeme. Můžeme slíbit, že budeme pokračovat v dalším rozvoji
odkazu zakladatelů sboru a všech
dalších členů, kteří se o jeho činnost zasloužili.
Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka byl letos, vzhledem k aktuální epidemiologické situaci
v České republice, opět 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 nich
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 2022 vám
všem přejeme mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů jak v soukromém, tak i v pracovním životě.
Za všechny hasiče z Jablůnky
Radek Mrlina ml.

Základní organizace svazu postižených
civilizačními chorobami
Jsme
menší
organizace
s 38člennou základnou občanů,
kteří mají nějaká zdravotní postižení, a se seniory z obce. Zájmy,
příjemná setkání a společné akce
jsou důležité v každém věku. Pro
seniory to není výjimka.
Všichni dobře víme, že rok
2021 byl výrazně ovlivněn pandemickou situací, která se promítla nejen do naší činnosti, ale do

života nás všech. Přesto můžeme
konstatovat, že se nám pro naše
členy podařilo několik velmi zdařilých akcí k všeobecné spokojenosti.
Ze zájezdové činnosti jsme
se podívali na Svatý Hostýn se
zastávkou v Rajnochovicích
a zvládli jsme i návštěvu krásného zámku v Lešné u Valašského
Meziříčí s příjemnou průvodkyní.

Naše sportovní aktivity se již
několik let zaměřují na bowling
na Trojáku.
(2021 – 2 pořádané turnaje)
Na Prženských pasekách se
jsme si zahráli kuželky.
Pro schůzovou činnost a pravidelná setkání je využíváno zařízení za hasičským domem (smažení vajec, pečení kuřat, schůze)
a rovněž restaurace U Martínků

(výroční schůze, promítaní filmu
o panu Segradovi, Mikuláš).
I do dalších let chceme našim
členům pomáhat vyplňovat volný
čas, poznávat nové přátele a dle
svých možností a svého stavu
účastnit se pořádaných akcí, které
připravujeme i pro rok 2022.
Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních
a trochu lepší nový rok!
Výbor ZO SPCCH

Z činnosti spolku žen v Jablůnce
V letošním roce 2021 jsme se
opět potýkali v našem spolku ZO
ČSŽ Jablůnka s omezením činnosti v souvislosti s karanténou
covid-19. Měly jsme připraveny a naplánovány zajímavé akce
a náměty na činnost.
V prvních dnech roku 2021 nás
zastihla smutná zpráva o úmrtí
naší členky výboru ČSŽ paní Jarky Hrabinové. Byla dlouholetou
členkou ČSŽ, pracovala v Okresní radě žen i Krajské radě ČSŽ.
Odešla naše kamarádka.
Nemohly jsme si dovolit ohrožovat zdraví našich členek, mnohé
se po prodělané nemoci ani necítily na setkávání, a proto jsme naši
první akci, svátek matek, oslavily
netradičně. Květiny jsme předaly
ženám v jejich domácnosti. Situace zaviněná karanténou izoluje
všechny věkové kategorie od společenského života a seniorky, které již nejsou v pracovním kolektivu, se cítí osamoceny a potěší je
milá pozornost.
Teprve v červnu došlo k prvnímu osobnímu setkání při výroční členské schůzi. V srpnu jsme
se sešly na výletišti za hasičskou
zbrojnicí na akci Sportovní odpoledne, při lehkých sportovních aktivitách jsme se těšily ze setkání.
V měsíci září jsme uspořádaly
zájezd do města Vizovice s prohlídkou zámku, návštěvou čokoládovny. V informačním centru
právě probíhala zajímavá výstava
o historii založení města Vizovice.
Krajská rada žen uspořádala seminář na téma Aktivním přístupem
ke spokojenému životu, kterého se
zúčastnily 4 členky naší organizace. Seminář obsahoval přednášku
na téma Bezpečí a nebezpečí práce na internetu, módní přehlídku,
osobní setkání se spisovatelkou,

zlínskou rodačkou Šárkou Šiškovou a večer byl zakončen vystoupením lidového vypravěče Franty
Uhera. Získaly jsme náměty na
činnost pro naše členky.
V říjnu jsme navštívily místní
knihovnu v Jablůnce. Byly jsme
velmi mile překvapeny zdařilou rekonstrukcí. Návštěvu jsme
využily k příjemnému povídání
o knižních novinkách. Spolupráce
s knihovnicí paní Havlíkovou je
příkladná, máme dohodnuty další
společné akce.
Fyzicky zdatnější členky si vyšláply na turistickou procházku
krásnou podzimní přírodou po cyklostezce až do Ratiboře – Borčí.
Cílem byla návštěva ratibořské-

ho muzea odboje. Přímo v rodinné usedlosti v Borčí se delší dobu
skrývali partyzáni. Výstava zobrazuje uniformy vojáků za 2. světové války a různé historické dokumenty.
Poslední plánovanou akcí měl
být tradiční vánoční večírek, který bývá velmi oblíbený. Letos se
opět nemůže uskutečnit z důvodu vládního nařízení a doporučení KHS Zlín, týkajícího se vstupu pouze očkovaných osob proti
covid-19. Připraveny jsou dárečky, které budou členkám předány venku u vánočního stromečku
před Obecním úřadem Jablůnka.
Členky se zúčastňují i akcí Klubu seniorů z Pržna pod vedením
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paní Kovářové. Navštívily firmy
v areálu Zbrojovky Jablůnka a zúčastnily se pořádaných zájezdů.
Chceme touto cestou poděkovat obecnímu zastupitelstvu a vedení obce za spolupráci a poskytnutí dotace pro naši činnost a také
za vyřešení květinové výzdoby
v truhlících podél hlavní silnice
a budovy obecního úřadu. Shodly jsme se na tom, že se výsadba
moc povedla a ozdobila obec.
Přejeme vám jménem celého
spolku ZO ČSŽ Jablůnka příjemné a hlavně ve zdraví prožité vánoční svátky a úspěšný nový rok
2022.
Za výbor ČSŽ Jablůnka
E. Adámková

Milostivé léto přináší dlužníkům naději
Občanská poradna Vsetín má
dobrou zprávu pro ty, kteří se
ocitli v dluhové pasti kvůli dluhu u veřejnoprávních institucí.
Díky tzv. milostivému létu mají
šanci své závazky splatit. Na to,
jak přesně má tento program
fungovat, jsme se zeptali vedoucí Občanské poradny Vsetín
Ivany Měrkové.  
Co je to milostivé léto?
Milostivé léto představuje šanci vymanit se z dluhové pasti pro lidi, kteří dluží peníze veřejnoprávním institucím. Dlužník zaplatí exekutorovi jen jistinu (tedy původní dluh) a poplatek za uzavření exekuce ve výši
900 korun. Všechny další poplatky, jako jsou úroky, penále či poplatky exekutorovi stát dlužníkovi
odpouští.  
Zmínila jste, že milostivé léto
se vztahuje jen na dluhy u veřejnoprávních institucí. Jaké to
jsou?
Typicky jde o zdravotní pojišťovny kvůli neuhrazenému zdravotnímu pojištění nebo o obce,
kde občané dluží za neuhrazené
poplatky za psa či svoz odpadů.
Dále jsou to například nemocnice,
dopravní podniky nebo ČEZ.  
A na jaké dluhy se naopak nevztahuje?
Na jakékoli úvěry, ať už u bank
či nebankovních společností. Milostivé léto se dále nevztahuje na
splátky na kreditních kartách nebo
kontokorentech. Neplatí ani pro
daňové či správní exekuce nebo
dluhy vznikající neplacením výživného.  
Jak se díky milostivému létu
veřejnoprávního dluhu zbavit?
Nejprve doporučujeme zaslat
exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém dlužník uvede, že chce
splatit svůj dluh právě prostřednictvím milostivého léta. Důležité je se zde odvolat na konkrétní
zákon, který milostivé léto umožňuje. Je to část druhá čl. IV bodu
25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021
Sb. Pokud dlužník nezná výši jistiny, tedy původního dluhu, ve
stejném dopise se na něj doptá. Důležité je také, aby se dlužník dotázal, na jaký účet je potřeba částku zaslat. Součástí tohoto
dopisu by mělo být také jméno
a sídlo exekutora, adresa a datum
narození dlužníka.  Poté, co dlužník od exekutora získá potřebné
informace, může dluh splatit.  
Kdy má dlužník peníze poslat?
Částku je nutné zaslat v období od 28. října 2021 do 28. ledna

2022. Částku lze buď poslat na
jedenkrát, nebo v několika splátkách, vždy ale během stanoveného období.
Jak se změní život lidí, kteří
budou moci svůj dluh splatit?
Lidé se zbaví především závazků, které v době svého vzniku byly poměrně nízké. Může
se jednat například o opomenutou platbu zdravotního pojištění, která však za léta narostla na
penále a dalších poplatcích do
prakticky nesplatitelných částek. V milostivém létě vidím velkou příležitost zbavit se tíživých
exekucí, které vznikly nevědomostí nebo nerozvážností. Pokud

lidé díky milostivému létu budou schopni splatit své závazky,
mohou si např. pořídit bankovní
účet a žít beze strachu z nevítaných návštěv exekučních vykonavatelů.   Lepší výchozí pozici
budou mít také na trhu práce či
trhu s bydlením.  
Jak lidem pomáhá Občanská
poradna Vsetín?
Dlouhodobě s našimi klienty
řešíme dluhovou problematiku,
ať už jde o problematiku exekucí nebo například podávání insolvenčních návrhů. Jsme akreditovanou osobou, které Ministerstvo
spravedlnosti udělilo povolení na
poskytování služeb v oblasti od-

INZERCE
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dlužení. Taktéž jsme členy Asociace občanských poraden. Samozřejmě poskytujeme poradenství také v jiných oblastech jako
je bydlení, pracovně-právní, rodinné, mezilidské a majetkoprávní vztahy, trestní právo, sociální
pomoc a dávky. Naše služby nabízíme bezplatně. Zájemci se na
konzultaci mohou objednat na tel.
čísle 774 262 243 nebo navštívit
náš web www.vkci.cz. Konzultace poskytujeme v naší vsetínské
centrále a také v našich pobočkách v Novém Hrozenkově, Velkých Karlovicích, popř. také ve
Valašských Kloboukách a Bystřici pod Hostýnem.

Sokol
Začátek roku nám cvičení moc
nepřálo, sokolovny a sportoviště
byly pozavírané. Tak jsme se rozhodli uspořádat - Putování po Jablůnce a krokové výzvy. Již v prvním týdnu se zúčastnilo cca 60 dětí
i dospělých. Velmi nás potěšila
také zahraniční účast u našich slovenských sousedů. Všichni, kteří
splnili úkoly a zaslali nám fotky do
emailu, dostali odměnu. Děkujeme
všem za parádní výkony.
Sokolové z TJ Sokol Jablůnka-Pržno vstoupili také do nového roku laskavým skutkem. Společně byli darovat krev v krevním centru. TJ SOKOL je součástí projektu sokolská kapka krve,
naši dárci dostali od starostky
České obce sokolské Hany Mouč
kové čestné uznání, a za to jim patří velké uznání a poděkování.
Sokolské letní zakončení školního roku se nám krásně vydaři-

lo. Školkáčci si užili procházku se
zmrzlinou a starší školáci se vydali na výšlap po jablůneckých kopečkách. I když to vypadalo, že
nás dožene bouřka, nakonec jsme
si opekli i u sokolovny špekáčky
a předali dětem diplomy a medaile.
8. říjen, Památný den sokolstva.
I v naší jednotě uctíváme jejich
památku a ve čtvrtek 7. října 2021
jsme vyvěsili na počest sokolů sokolskou vlajku, tentokrát na sokolovně a s dětmi jsme pustili po
Bečvě ručně vyrobené lodičky.
Největší akcí Sokola byl sokolský běh republiky, který se konal
28. října, kde se sešlo 40 dětí a 40
běžců dospělých. Na počest jsme
vysadili v ten den u smuteční síně
památnou lípu. Děkujeme všem,
co se na akci podíleli.
TJ Sokol Jablůnka-Pržno Vám
přeje krásné a pohodové Vánoce.

Sokolského běhu republiky se zúčastnilo více než 5000 závodníků
Běželo se i v Jablůnce
To byla panečku oslava! Čtyřiačtyřicet závodů po celé zemi,
ve městech i v malých vesničkách. Sokolský běh republiky rozhýbal přes 5000 běžců všech věkových kategorií. Neběželo se ale
jen v Česku, přidalo se i San Francisco, Washington, Ottawa a španělské Cabo Roig. A na mapě nechyběla ani Jablůnka!
Sluncem zalitá Jablůnka se 28.
října ve 14 hodin rozběhla, aby si
připomněla výročí republiky a navázala tak na více než stoletou sokolskou tradici z podzimu roku
1919. Tehdy, při příležitosti prvního výročí vzniku Československa, připravili sokolové do té doby
nevídanou sportovní akci, která

umožnila účast co největšího počtu sokolů a sokolek – tzv. rozestavný běh s cílem v Praze.
První ročník měl před 102 lety
8 500 účastníků. Letos to bylo
více než 5000 nadšených závodníků po celém světě a možná v nadcházejících ročnících překročíme
i magickou hranici z meziválečného období. Sokolský běh republiky je ale v první řadě radostí
z pohybu a oslavou významného
okamžiku v dějinách naší země.
Na závodě v Jablůnce se sešlo
celkem 85 účastníků, z toho 45
dětí. Dopoledne se konaly závody
dětí, které startovaly dle věkových
Jablůnecký zpravodaj - strana 18

kategorií u Základní školy Jablůnka od 10:00 hodin. Hlavní závod
vyvrcholil ve 14:00 hodin, kde se
po Jablůneckých kopcích rozběhlo 40 běžců. V ten den jsme vysadili i u místní smuteční síně památnou lípu, kde nás navštívila
i Česká televize.
Jedním z hlavních hesel letošních závodů bylo: „Ve zdravém
těle zdravý duch”. Co víc si můžeme pro sebe i své blízké přát?
A proto sportu zdar a na viděnou
28. října 2022 na čtvrtém ročníku
Sokolského běhu republiky!
Přejí organizátoři běhu TJ SOKOL Jablůnka-Pržno

Volejbal 2021
Již druhá soutěžní sezona volejbalistek zůstala jen ve stadiu plánování utkání okresního přeboru,
covidová epidemie zabránila jak
dohrát ročník 2019/2020, tak i vůbec začít ročník 2020/2021. Taktéž pravidelná setkávání pod vysokou sítí i letos podléhala tomu,
jaké zrovna bylo vyhlášeno opatření. Chyběl nám nejen pravidelný pohyb, ale i kontakt s kamarády, probírání novinek ze života
a taktéž legrácky, s kolektivním
sportem spojené. Až během května jsme se mohli společně setkat
na venkovním hřišti u školy a následně i v tělocvičně. Celé léto až
do poloviny září jsme docházeli
na antukové hřiště a opatrně začínali plánovat další aktivity volejbalové i společenské. Někdy
se nás sešlo i 14, bylo znát, že volejbal opravdu mnoha lidem chyběl. Ani podzimní měsíce nás neodradily od sportu a v tělocvičně
se scházíme opět v hojném počtu.
Sice převahu už mají muži, ale my
ženy jsme rády, že je nás na běhání po hřišti více. Naši „starou
nízkou tělocvičnu“ si pochvalují

Naše skupina volejbalistů při oslavě narozenin jedné z hráček,
které jsme splnili přání „pinknout si“ volejbal v pyžamu.
i hráči a hráčky ze Vsetína, Liptálu a Oznice, kteří se pravidelně
zúčastňují našich tréninků. Ženy

mají odehrány tři zápasy podzimního kola, zatím všechny skončily vítězně, uvidíme, zda nám bude

dopřáno tuto sezonu dohrát a třeba se zase těšit z prvního místa
v okrese, jak jsme zvyklé.

Fotbalový klub Jablůnka z. s.
Pro fotbalisty všech věkových
kategorií byla i tato sezona ovlivněna situací kolem covidu, když
byla jarní část úplně zrušena.
Po loňské nedohrané soutěži
vstoupilo mužstvo dospělých do
letošní podzimní části krajské I.
B třídy pod stejným vedením trenéra Milana Gajdůška a vedoucích Svatopluka Merty a Oldřicha

Sýkory. Kádr mužů zůstal pohromadě, pouze byl doplněn útočníkem Fojtem a mladými dorostenci Slováčkem a Kovalčíkem. Začátek soutěže našemu týmu vyšel a po 6 odehraných kolech se
dokonce pohyboval na čelních
místech aktuální tabulky. Vlivem
velké marodky a zranění, kdy se
tým musel obejít až bez 5 klíčo-

vých hráčů, se ve druhé polovině
podzimní soutěže mužstvo mírně
propadlo, ale celkové umístění na
6. místě je solidním a dobrým výchozím postavením do jarní části soutěže. Je na místě poděkovat
všem hráčům, kteří se na tomto
výsledku podíleli. Zvláštní poděkování patří pak starším hráčům
(jablůneckým srdcařům), mezi
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které se určitě řadí Lukáš Čuma,
Jarda Smilek, Laďa Orság, Luboš
Horák, Lukáš Machálek, Michal
Pavlica, Roman Sauer a Robin
Biel. Zároveň také hráčům, kteří
dojíždějí z FM, bez kterých bychom tuto soutěž hrát nemohli.
Družstvo dorostu jsme z kapacitních důvodů nedostatečného
počtu hráčů spojili se Sokolem
Hošťálková. Pod vedením trenéra Davida Bartoně, který je držitelem trenérské licence B, hraje
dorost okresní soutěž.
Starší a mladší žáky jsme opět
z důvodu nedostatečného počtu
hráčů spojili tentokrát se Sokolem Jarcová a společně hrají krajskou soutěž. Soutěžní a přátelské
zápasy se hrají po vzájemné dohodě buď v Jabůnce, nebo v Jarcové. Jedním s trenérů těchto
mládežníků je opět i David Bartoň.
Nejmladší kategorií hrající
soutěžní zápasy je starší přípravka pod vedením trenérů Lukáše
Hajného a Jardy Smilka.
Úplně nejmladším benjamínkům se věnují Roman Sauer
a Martin Vašenda. Pokud rodiče
mají zájem, je možno děti přihlásit již od předškolního věku.

Chtěli bychom poděkovat rodičům našich mládežníků za jejich ochotu a pomoc při zápasech,
trénincích a zejména dopravě na
utkání.
V pouťový čas jsme opět uspořádali vzpomínkový zápas na naše

spoluhráče a kamarády Břetíka
Hrušku, Jirku Bartoně st. a Lojzíka Bartošáka, kde naším pravidelným soupeřem byli starší páni
Z Vsetín.
Abychom mohli hrát organizované soutěže pod vedením FAČR,

je nutno zajistit dostatečné prostředky a finance na zabezpečení bezproblémového chodu celého oddílu kopané. Proto bychom
chtěli poděkovat zejména Obecnímu úřadu v Jablůnce a Pržně, firmám Jalovec s. r. o. a Valaši s. r. o.

a dalším sponzorům za jejich
ochotu a podporu tohoto sportu
v naší obci.
Přejeme všem našim fanouškům, příznivcům a spoluobčanům pěkné a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok.
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