JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2013

Vážení spoluobčané,
Ručička časomíry se neúprosně blíží k datu, kdy ukončí rok 2013 a začne pomalu ukrajovat rok 2014. Čas vánočních
svátků je ta pravá chvíle, kdy se každý z nás může ohlédnout za tím, co se podařilo udělat a co ne, zhodnotit své úspěchy
a neúspěchy. Věřím, že na všechno dobré, co se nám podařilo v obci v roce 2013 vykonat, navážeme v novém roce 2014
ke spokojenosti občanů Jablůnky.
Vám vážení spoluobčané přeji jménem svým, ZO a pracovníků OÚ klidné a pokud možno šťastné prožití vánočních
svátků, co nejvíce pohody, odpočinku a co nejvíce dobrých mezilidských vztahů. Do příštího roku Vám přeji hodně
štěstí, zdraví a úspěchů ve všech oblastech života.
						

Čeněk Hajný - starosta

Poděkování místním organizacím,
dovolte mně, abych v letošním zpravodaji poděkoval jménem svým a 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 občany, aby nebyli lhostejní ke svému okolí a ke špatným věcem, které se v naší obci dějí. Naopak
pochvalme to, co se nám podařilo pro naši obec udělat. Jenom když sleduji výstavbu, rekonstrukce a opravy rodinných
domů, tak si uvědomuji úsilí Vás všech o zlepšení vzhledu naší obce. Pokud by se nám podařilo odklonit silnici 1/57 z naší
obce, byl by život v Jablůnce klidnější a zdravější. O řešení odklonu budu společně se ZO usilovat.
						
Čeněk Hajný - starosta

Dotace Zlínského kraje 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 2013 obec Jablůnka postupně obdržela
neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na výdaje
spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů 100 000Kč,

21 000 Kč, 56 000 Kč, 169 000 Kč. Finanční prostředky
mohou být použity na odbornou přípravu velitelů, strojníků
jednotky, na neinvestiční vybavení atd.
Tyto finanční prostředky významně pomáhají k udržení
JPO II, SDH v naší obci.
Čeněk Hajný - starosta

Problematika domu č.p. 271 Jablůnka
Vlastníkem domu je p. Smékalová, která ho využívá
k ubytování rodin. Podmínky bydlení nejsou moc dobré,
přesto zde rodiny s dětmi žijí. Dle názoru obce jsou podmínky
nevyhovující, a proto jsme na tuto záležitost upozornili
sociální odbor MěÚ Vsetín, odbor UP, stavebního úřadu a
dopravy MěÚ Vsetín, Živnostenský úřad Vsetín a Krajskou
hygienickou stanici Zlínského kraje. Proběhla jednání za
účasti kompetentních pracovníků a bylo konstatováno, že
podmínky bydlení jsou vyhovující. Dále obec několikrát
jednala s majitelkou nemovitosti o napojení domu na
veřejnou kanalizaci bez úspěchu, a proto se obrátila na
MěÚ Vsetín odbor životního prostředí. MěÚ Vsetín odbor
životního prostředí řeší tento problém již na několika
jednáních. Poslední jednání proběhlo na počátku prosince
2013. Problematice odpadů je rovněž věnována pozornost.
Přes problémy s odvozem a placením za odpady bylo

konečně dosaženo dohody. Majitelka nemovitosti zaplatila
za ubytované nájemníky a odpady se budou vyvážet.
Problematice domu č.p. 271 je věnována trvalá pozornost,
zatěžuje pracovníky obce a zlepšení soužití s ostatními
obyvateli obce nenastává. Obec nemá kompetence k tomu,
aby zakázala dům využívat k ubytování, proto se obrací
na příslušné orgány a organizace, ať sjednají nápravu dle
platných zákonů. Zatím bez úspěchu. Na základě žádosti
obce Jablůnka proběhlo na Krajském úřadě Zlín jednání
o romské menšině v Jablůnce. Krajský úřad přislíbil, že do
této problémové lokality zašle terénního pracovníka, aby tuto
problémovou lokalitu řešil.
Obec bude nadále sledovat dění kolem domu č.p. 271
a pokud zjistí nové poznatky o domu, opět se obrátí na
příslušné orgány a požádá o řešení.
Čeněk Hajný - starosta

Poděkování za spolupráci
Využívám vánočního zpravodaje, abych touto cestou poděkoval mladým maminkám a tatínkům za příkladnou
spolupráci s OÚ při výstavbě malého dětského hřiště v Cigánově. Zásluhou těchto spoluobčanů bylo hřiště v krátké době
provozuschopné. Hřiště bylo budováno ve volném čase těchto mladých lidí za finanční podpory sponzorů a Obecního
úřadu.
Věřím, že v roce 2014 na tuto spolupráci na určité úrovni navážeme. Děkuji.
Čeněk Hajný - starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mně abych Vás pozval již k tradičnímu uvítání Nového
roku 2014 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný - starosta
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Činnost zastupitelstva za období 2011 – 2013
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vás seznámil,
co se Zastupitelstvu obce Jablůnka (dále jen) ZO podařilo
udělat, jaké finanční prostředky putovaly do obecního
rozpočtu v roce 2011 – 2013, mimo těch, které přicházejí
ze státního rozpočtu a jsou přerozděleny na počet obyvatel
všech obcí. Je dobré si toto období připomenout a občanům
předložit výsledky své práce.
Seznam investičních a neinvestičních akcí
v letech 2011 – 2013 v obci Jablůnka
2011 - výměna oken včetně parapetů na nové i staré části ZŠ
v Jablůnce. Tato výměna byla nutná a také se to projevilo na
úspoře energie cca. 20%. Finanční náklady byly 2 500 000 Kč.
- oprava cest v extravilánu obce - Lýkový potok - Kobyla Niva. Celkové finanční náklady činily 1 505 000 Kč.
- oprava cesty po kanalizaci živičným povrchem na
Benátkách. Finanční náklady činily 515 000 Kč.
- oprava cesty p. Juřínek - Drobné provozovny - Kovářovi.
Finanční náklady činily 125 000 Kč.

2012 - oprava cesty po kanalizaci živičným povrchem -

p.Šlerka - p. Paták. Finanční náklady činily 204 000 Kč.
- oprava cesty po kanalizaci živičným povrchem - masna p. Mikulčík. Celkové náklady činily 109 000 Kč.
- oprava cesty po kanalizaci živičným povrchem p. Zástěrová - p. Karolík. Celkové náklady činily 167 000 Kč.
- zateplení podkroví na DPS - 100 000 Kč.

2013 - revitalizace zeleně v obci - 2 300 000 Kč.

- vyrozumívající a varovný systém byl v letošním roce
dokončen v celé obci. Tento bezdrátový systém nám umožní
zrušit část sloupů a drátů, které sloužily několik desítek let
starému drátovému systému. Náklady dokončení činily
600 000 Kč.
- v letošním roce jsme získali dotaci na nákup lesní techniky
ze SZIF. Z této dotace byl pořízen traktor, vlečka, sněhová
radlice a mulčovač. Cena nové techniky činila 700 000 Kč.
- oprava cesty po kanalizaci živičným povrchem Vršky
p. Adámek - p. Fiala. Celkové náklady činily 230 000 Kč.
- oprava cesty po kanalizaci živičným povrchem k zemědělskému družstvu. Celkové náklady činily 260 000 Kč.
- Oprava cest v extravilánu - Zajíčci - p. Vilém - Vesník.
Celkové finanční náklady činily 1 900 000 Kč.
Vím, že ještě několik místních komunikací musíme
opravit, abyjste Vy občané, byli spokojeni. Problém
v současné době není ve financích, ale ve fa. Alpine, která má
mnohem atraktivnější velké zakázky, které musí přednostně
dokončit. S touto firmou máme smlouvu, která nám zaručuje
výhodnější dohodnuté ceny, než nabízejí firmy jiné. Abychom
měli v obci všechny MK upraveny živičným povrchem ještě
schází cca. 2700 m2. Pokud budou v příštím roce na jaře
vhodné podmínky, věřím, že opravy dokončíme.
Vážení spoluobčané, budu rád, když problémy budeme
řešit společně, protože je to jednodušší. Můžete kdykoliv
přijít na OÚ nebo domluvit si schůzku.
Čeněk Hajný - starosta

Naléhavé upozornění občanům Jablůnky
Dovoluji si upozornit všechny občany Jablůnky na správné
provozování splaškové kanalizace a čističky odpadních vod.
1. napojeno na splaškovou kanalizaci může být: WC,
koupelna, prádelna, kuchyň
2. do splaškové kanalizace nesmí natékat dešťová voda ze
střech nebo povrchu
3. v žádném případě nelze používat splaškovou kanalizaci
pro komunální odpad, jako jsou pleny, hygienické vložky,
kosmetické vlhčené ubrousky, kuchyňský odpad atd.

které do kanalizace nepatří. Proto z rozpočtu obce byly
zbytečně vydány finanční prostředky na opravu čerpadel ve
výši 102 000 Kč, které mohly být použity např. na opravu
cest aj. Proto žádám všechny uživatele splaškové kanalizace,
aby tuto výzvu pochopili a dodržovali. Pevně věřím, že žádné
problémy již nenastanou. Špatné splaškové vody poznáme na
přítoku do ČOV.
Děkuji za pochopení a spolupráci.
Čeněk Hajný - starosta

4. nesmí se přečerpat domovní septik do splaškové kanalizace,
ale vyvézt fekálním vozem
Toto jsou zásadní pravidla, která musí každý občan
napojený na splaškovou kanalizaci dodržovat. Již nyní po
ročním provozu víme, co se stane, když se tato pravidla
nedodržují.
1. hrozí ucpaní kanalizace
2. porucha čerpadel v přečerpávajících stanicích
3. zničení bakterií v čističce, což znamená špatné výsledky
odebíraných vzorků a pokutu 50 000 Kč v první fázi a
následně vrácení části dotace.
Jsem přesvědčený, že po přečtení tohoto článku si všichni
uvědomí hrozící nebezpečí, které by nás mohlo postihnout.
Při špatném provozování čistírny se náklady na provoz
několikrát zvýší a budou následovat nepopulární opatření
jen proto, že některým občanům je všechno jedno. Po dalším
roce provozu ČOV musím konstatovat,že spousta občanů
nenakládá s odpady do splaškové kanalizace podle smlouvy
podepsané s OÚ Jablůnka. Do WC jsou vhazovány odpady,

STOČNÉ
Stočné za rok 2013 budeme všem domácnostem
vyúčtováno začátkem roku 2014. Složenky včetně faktury
budeme rozesílat postupně a to do dubna 2014. Tak jako
v předešlém roce můžou občané za stočné uhradit došlou
složenkou nebo přímo na účet č.86-7745540257/0100,
variabilní symbol bude číslo faktury.
Při výpočtu stočného vycházíme z podkladů od VaK a.s.
Vsetín.
Cena stočného pro rok 2013 činí 20,36 Kč/m3 včetně
DPH..
V případě výměny vodoměru vždy nahlaste na OÚ
konečný stav starého vodoměru, aby nedocházelo k nesrovnalostem ve vyúčtování stočného.
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Daniela Hubníková

Povinnosti majitelů psů
Správný vztah ke zvířatům znamená kromě radosti také
starosti, povinnosti a péči. Řešení vztahu majitelů zvířat a
ostatních osob pohybujících se na ulici je ve vzájemné toleranci.
Pravidlo číslo jedna zní: zvíře je soukromá věc svých majitelů.
Občanský zákoník ukládá majiteli zvířete povinnost zdržet se všeho,
čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by
vážně ohrožoval výkon jeho práv. Majitel zajistí, aby nedocházelo
ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí.
Pravidlo číslo dvě: vodítko a úklid po svém psovi není slušnost,
ale samozřejmost. Slovy řečeno, majitel je povinen si uklidit psí
exkrementy. Také je povinen opatřit psu náhubek při pohybu ve
veřejných dopravních prostředcích nebo veřejných prostranstvích.

Trvalé označování psů

Každý chovatel psa chovaného na území obce Jablůnka je
povinen nechat psa staršího 3 měsíců trvale označit známkou,
kterou si vyzvedne na OÚ Jablůnka. Toto opatření přispěje k rychlé
identifikaci zaběhlého, nebo nalezeného psa. Jelikož stížnosti na
volně pobíhající psy se neustále množí, bude toto řešeno PČR jako
přestupek, řešený na přestupkové komisi, kde kromě poplatku, lze
uložit pokutu až do 10 000 Kč.
Čeněk Hajný - starosta

PLÁNOVANÉ DOTAČNÍ
AKCE PRO ROKY 2014 - 2015
V průběhu letošního roku obec Jablůnka rozpracovala a
podala několik žádostí na podporu z Evropských a státních
fondů na akce z různých dotačních titulů.
Na Státní fond životního prostředí byly podány žádosti
na zateplení a výměnu oken na budovách ve správě obce
Jablůnka, jedná se o objekt „Pošty“ a objekt „Požární
zbrojnice“. Projednání žádostí dle sdělení SFŽP ČR
proběhne během února 2014.
Dále bude do konce roku 2013 požádáno o dotaci ze
SFŽP ČR na dovybavení dětského hřiště u Mateřské školy a
výstavbu Kompostárny pro obec Jablůnka v areálu ZD Mír
Ratiboř.
V rámci dotačních titulů Státní podpora sportu 2013
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bylo
ve spolupráci s TJ Spartak Jablůnka požádáno o dotaci na
Víceúčelové hřiště v prostoru u Základní školy.
Všechny tyto připravované akce jsou spolufinancovány
jak z dotací, tak z vlastních prostředků obce Jablůnka.

Dodržování smlouvy na provoz ČOV

Na základě dohod s EU se Česká republika zavázala vybudovat
do konce roku 2010 v obcích na 2000 obyvatel čistění odpadních
vod. Obec byla nucena vybudovat čistění odpadních vod. Proto
byla v letech 2008 – 2010 vybudována kanalizace a ČOV
s finanční spoluúčastí EU.
Kanalizace a ČOV byla zprovozněna v roce 2010. Poté proběhl
zkušební provoz ve kterém byla vyzkoušena čistírna odpadních
vod. V době zkušebního provozu nebyly zjištěny vážné závady,
které by bránily uvést ČOV a kanalizaci do trvalého provozu.
Vyskytly se však problémy, které byly způsobeny vypouštění
jímek do kanalizace, které do kanalizace nepatří nebo vhazováním
předmětů, které rovnějž do kanalizace nesmí. Vypouštění jímek
do kanalizace je již překonáno, ale předměty, které do kanalizace
nepatří se stále opakují. Jedná se o pevné předměty jako papírové
ubrousky s igelitovou vložkou, vložky, tuky, které způsobují
ucpávání čerpadel a zhoršují čistící proces. Provozovatel – obec

Jablůnka pak musí i v době nedělí i svátků tyto záležitosti řešit.
Vypouštění z ČOV je sledováno odborem životního prostředí
Mě Ú Vsetín, Českou inspekcí životního prostředí a Povodí
Moravy Brno, protože vypouštěná odpadní voda je vypouštěna
do řeky Bečvy. O provozu ČOV a kanalizace jsou vedeny patřičné
záznamy a výkazy za jednotlivá období se zasílají na MěÚ Vsetín
na odbor ŽP, Českou inspekci životního prostředí, Povodí Moravy
Brno a Státní fond životního prostředí Praha.
Aby výsledky čistění odpadních vod byly co nejlepší, žádáme
občany, aby do kanalizace vypouštěli pouze ty vody, které mají
uvedeny ve smlouvě o čistění odpadních vod. Nesplněním limitů
vypouštění se obec vystavuje sankčnímu postihu, který je nutno
zaplatit z obecního rozpočtu.
Dobrou spoluprácí s Vámi občany jsme schopni všechny
problémy řešit.			
Vladimír Karola
Odpovědný zástupce provozovatele kanalizace

Informace k místním poplatkům za vývoz odpadu a za psy v roce 2014
V roce 2014 se budou platit místní poplatky za vývoz
domácího odpadu a za psy na pokladně OÚ Jablůnka od 1.2.
do 30.5.2013, zde obdržíte také štítek na popelnici a sáčky na
tříděný odpad.
Pokud uhradíte poplatek na účet obce, musíte si dojít na
OÚ vyzvednout štítek na popelnici.
Od 1.6. se nebudou vyvážet popelnice, které nebudou mít
nalepený štítek na rok 2014 !
Poplatek za vývoz odpadu:
osoba trvale hlášena v obci:
400,-Kč
osoba trvale hlášena na pasekách: 250,-Kč
osoba hlášena na OÚ Jablůnka, prokazatelně bydlící v obci:
400,-Kč
vlastník rodinného domu nebo bytu na území obce, ve kterém
není hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba: 400,-Kč /Zákon č. 174/2012 S.,/
Osvobozeni jsou:
1. děti narozené v roce 2014
2. osoba nezvěstná s trvalým pobytem na OÚ

3. osoba, která se delší dobu jak 6 měsíců zdržuje v zahraničí
4. osoba umístěna ve zdravotnickém zařízení déle jak 3
měsíce /částečné osvobození/
Poplatek psi:
majitel psa: 300,-Kč
majitel starobní nebo invalidní důchodce: 150,-Kč
majitel psa na pasekách: 50,-Kč
Poplatku podléhaji psi starší 3 měsíců.
Osvobození jsou:
1. majitelé psů, kteří mají průkaz ZTP, ZTP/P
Obecní úřad zasílá 2 upomínky, třetí upomínka je do
vlastních rukou. Poté bude dlužníkovi vystavený platební
výměr se základním poplatkem + sankčním poplatkem. Při
nezaplacení
platebního výměru ve stanoveném termínu se dluh vymáhá
soudní cestou.
Upozorňujeme, že na OÚ se můžete vždy domluvit a vyšší
částky za odpad, hlavně u rodin s více dětmi, můžete uhradit
i více splátkami.

Jablůnecký zpravodaj  strana 4

Odpadové hospodářství
Vážení občané,
Vzhledem k tomu, že v příštím roce nás čekají komunální
volby, setkáváme se s největší pravděpodobností na stránkách
tohoto Jablůneckého zpravodaje naposledy.
Odpadové hospodářství obce se během celého volebního
období vyvíjelo dobře, obci se dařilo snižovat doplatky
z vlastního rozpočtu na odvoz odpadů a v minulém roce jsme
dokázali hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, tudíž jsme
žádné finanční prostředky navíc na odpadové hospodářství
nevydali. Sběrný dvůr, který je dnes již nedílnou součástí
odpadového hospodářství obce funguje pod vedením pana M.
Pajdly bez závad a všechny zatím provedené kontroly firem
fungujících v tzv. kolektivním systému dopadly velmi dobře.
Ve Sběrném dvoře v tomto roce ukončila činnost firma Joga
Valašsko s.r.o. a novým provozovatelem Sběrného dvora se
stala firma paní Aleny Hříbkové, která tuto činnost provozuje
ve spolupráci s TS Valašské Meziříčí – Marius Pedersen
Group. Tato firma nám taktéž provádí svoz tříděného odpadu
v obci. Při této příležitosti chci upozornit občany, že tato
firma na rozdíl od předcházející začíná jezdit v brzkých
ranních hodinách, proto doporučuji mít tento tříděný odpad
nachystaný na svoz nejlépe den předem, ať se vyhneme
reklamacím, že svoz tady nebyl proveden. Komunální odpad
zatím bude provádět firma Joga Valašsko s.r.o. do konce roku
2014. Poplatky za svoz komunálního a tříděného odpadu a
poplatky za psy se na rok 2014 nemění a zůstávají v platnosti.
V roce 2013 byl vládou dle zákona č. 174/2012 Sb. nařízený
poplatek za odvoz odpadů v obcích i od majitelů vlastnících
na území obce stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit tento poplatek společně a nerozdílně.

Obecně závazná vyhláška 2/2012 o místních poplatcích
s touto změnou nabyla účinnosti 1. 1. 2013. V tomto roce
Zastupitelstvo obce schválilo návrh změnu této vyhlášky a
k 31. 12. 2013 ukončilo účinnost této vyhlášky s tím, že od 1.
1. 2014 nabývá účinnosti nová vyhláška č. 1/2014, kde jsou
od tohoto poplatku osvobozeni majitelé těchto nemovitostí
mající trvalé bydliště v obci Jablůnka a již platící za odvoz
odpadů z obce. Pro ostatní majitele nemovitostí, kteří nejsou
trvale hlášeni k pobytu v obci Jablůnka povinnost platit tento
poplatek zůstává.
Chtěl bych připomenout občanům, aby dodržovali
termín splatnosti poplatku za svoz odpadů v obci který
je dán vyhláškou o místních poplatcích. Obec může a
bude při pozdním placení těchto poplatků využívat svého
práva na navýšení tohoto poplatku. Obec má výběr těchto
poplatků stanoven zákonem a je kontrolována, jak tato
ustanovení zákona dodržuje a při zjištěných nedostatcích je
i sankcionována. Vzhledem k tomu, že neplatiče musíme
několikrát upozorňovat na plnění jejich povinností a tato
agenda nás všechny stojí nemalé finanční prostředky nehledě
na čas tímto strávený.
V konečné fázi poplatník stejně zaplatí, ať už sám nebo
platebním výměrem, ovšem se značným navýšením. Myslím
si, že částka 1,10 Kč v obci na den a na Pasekách cca 0,80
Kč na den není pro nikoho likvidační a vícečlenné rodiny se
mohou na dílčích splátkách poplatku domluvit na OÚ. Mohu
ujistit naše občany, že romská menšina žijící v této chvíli
v obci má poplatky za svoz odpadů zaplaceny.
Vážení občané, chtěl bych vám popřát mnoho štěstí ,
trpělivosti, zdravého rozumu a hlavně zdraví do příštího roku
2014, který pro obyčejné lidi nebude jednoduchý.
Petr Kochwasser

PRACOVNÍ SKUPINA
Vážení občané,
Pracovní skupina zaměstnanců OÚ Jablůnka se snažila
tomto roce udělat pro občany maximum z toho, co umí, na co
mají kvalifikaci a v čem jim nebrání Zákoník práce.
V zimních měsících zvládali velmi dobře zimní údržbu
za pomoci fy pana Urbana, se kterou má obec podepsanou
smlouvu na zimní údržbu silničních komunikací v Jablůnce.
Někteří z vás budou mít samozřejmě výhrady k této zvládnuté
údržbě, ale vezměme na vědomí, že jsme v kopcovitém terénu
a každý motorista by měl být patřičně na zimu vybaven. Zimní
údržba a povinnost obce je tu hlavně pro to, aby se zmírnily
následky zimy na komunikacích a zajistila se průjezdnost
komunikací. Tím se myslí, že pokud je silnice prohrnutá, je
sjízdná. Už několik let upozorňuji na to, že existují sněhové
řetězy i další zimní pomůcky, ale stále stejní lidé si myslí,
že obec je povinna jim cestu upravit snad až do kuchyně.
Snažíme se zajistit maximálně sjízdnost našich obecních
cest, ale někdy to prostě není ani v našich silách vzhledem
k počasí zvládnout. To, že naši chlapi dělají kolikrát údržbu
po sobotách a nedělích, kolikrát do pozdních nočních hodin,
nebo vyjíždějí brzy ráno, to se moc nebere. Proto vás žádám,
mějte trochu trpělivosti a pochopení, že vše nejde zvládnout
naráz, a že nemáme jen cesty v obci, ale také paseky, kde žijí

také naši občané. Chci vás též požádat o to, abyste v zimních
měsících nebránili svými vozidly při údržbě komunikací a
auta odstavovali mimo komunikace na své pozemky.
Jarní a letní údržba je hlavně o sečení travnatých ploch
v obci, opravě kanálů a běžných opravách majetku obce.
V podzimních měsících jsme udělali část chodníku na
katolickém hřbitově v Pržně a další část tohoto chodníku i
chodníku na hřbitově v Jablůnce plánujeme udělat v příštím
roce. O opravách cest v obci vás bude informovat starosta
obce.
Při množství prací, které s omezeným množstvím našich
stálých zaměstnanců musíme zvládat, nemohu se nezmínit o
pracovnících z Úřadu práce, které se snažíme získat pro naši
obec. Bez těchto pracovníků bychom některé práce nebyli
schopni udělat.
Je mou smutnou povinností se zmínit o tom, že nás
navždy opustil František Liška, kamarád, pracant, člověk,
od kterého se naši zaměstnanci ledacos naučili a který bude
chybět nejen mně osobně, klukům na dílně, ale nám všem
kolegům, na kterého budeme vždy vzpomínat.
Petr Kochwasser
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PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA
PRO OBEC JABLŮNKA A MALÁ BYSTŘICE
Obec Jablůnka a obec Malá Bystřice požádaly v roce 2012 o
dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR na vybudování
Preventivní povodňové ochrany pro obec Jablůnka a
Malá Bystřice, prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské
infrastruktury a snižování rizika povodní.
V rámci této dotace bylo v obci Jablůnka namontováno 17
nových bezdrátových hlásičů a nová elektronická siréna na budově
hasičské zbrojnice. V obci Malá Bystřice bylo namontováno
38 bezdrátových hlásičů včetně nové řídící ústředny a dále byla
nad obcí osazena vodoměrná stanice, která měří průtoky a hlásí
nebezpečí záplav. Dodavatelem na tuto část projektu byla firma
Tomáš Mikula EL-MIK z Valašského Meziříčí.

Součástí projektu bylo i zřízení dvou Digitálních
protipovodňových plánů pro každou obec zvlášť, tyto
DPP jsou součástí celostátního systému protipovodňové
prevence. Dodavatelem protipovodňových plánů byla firma
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. z Prahy.
Celková cena projektu byla 2 417 631,- Kč (vč. DPH) z toho
dotace ze Státního fondu životního prostředí činily 120 657,70 Kč
z fondu Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 2 051 180,90
Kč. Vlastní prostředky pak 245 792,40 Kč, z toho obec Jablůnka
zaplatila 77 625,50 Kč a obec Malá Bystřice 168 166,90 Kč.
Akce byla ukončena v průběhu října 2013

REGENERACE URBANIZOVANÉ KRAJINY JABLŮNKA
V roce 2012 požádala Obec rovněž o dotaci ze Státního
fondu životního prostředí ČR na Regeneraci urbanizované
krajiny v rámci prioritní osy 6 - Zlepšování stavu přírody
a krajiny. V rámci dotace bylo provedeno vykácení starých
poškozených stromů a zeleně v různých částech obce.
Následně byla provedena výsadba zeleně nové a úprava
travnatých ploch, včetně výsadby v korytech okolo silnice

Obecní lesy
Ceny dříví jsou v posledních několika letech na
relativně vysoké úrovni, a proto se uskutečnily některé
plánované mýtní úmyslné těžby. Tyto úmyslné těžby, byly
provedeny zejména v lokalitě Šviračka, kde bylo využito
nově opravené lesní cesty, rekonstruované z dotací SZIF.
Provádění těchto prací je dobře viditelné při cestě autem ze
Vsetína za Sport centrem na Bobrkách. Při mýtní těžbě dříví
v této lokalitě byla použita při zpracování dříví ekologicky
nejšetrnější technologie a to za použití lanového systému
na přibližování dříví. Tuto službu dodala firma Pavel
Novák z Dušné. V tomto konkrétním mýtním porostu bylo
vytěženo 830 metrů kubických dřevní hmoty. Tuto činnost
bylo možné sledovat při cestování přes Bobrky autem,
autobusem či vlakem.
V průběhu roku byla naše obec oslovena sousední obcí

I/57. Výsadbu prováděla firma LES a ZAHRADA s.r.o.
Celková cena projektu byla 2 343 803, 64 Kč (vč. DPH)
z toho dotace ze Státního fondu životního prostředí činily
99 895,40 Kč z fondu Evropský fond regionálního rozvoje
(ERDF)
1 398 535,60 Kč. Zbytek byly vlastní prostředky
obce Jablůnka.
Akce byla ukončena v listopadu 2013.
Ratiboř, která se stala investorem výstavby cyklostezky
v lokalitě „Jeleník“ vedoucí po lesních pozemcích ve
vlastnictví obce Jablůnka. Tyto pozemky byly za náhradu
k výstavbě cyklostezky poskytnuty (viz.foto).
Dále byla provedena řada výseků nežádoucích dřevin
a prořezávek v mladých lesních porostech a to zejména
v lokalitách Hluboký a Jeleník.
Poslední dobou se zvyšuje výskyt lýkožroutů, neboli
kůrovců na smrku.Tento negativní jev je důsledkem oslabení
smrkových porostů vlivem sucha, které se dá pozorovat již
více než dva roky. Stromy oslabené nedostatkem vláhy
budou v jarních měsících náchylné na napadení tímto
lesním škůdcem a proto budou muset všichni vlastníci
zvýšit pozornost při ochraně lesa. Pokud budete potřebovat
v tomto ohledu poradit nebo pomoci, můžete na obec přijít
a s Vaším problémem Vám pomůžeme. Jsou zde připraveny
kůrovcové lapače, feromony i širokospektrální insekticidy.
S pozdravem Lesu Zdar!
Ing.Haschka Libor
správce obecních lesů a OLH
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Hospodaření obce
Rozpočet na rok 2013 byl schválen v roce 2012, aby obec nemusela hospodařit podle rozpočtového provizoria, dle zákona 250/2000Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočet obce se sestavuje na základě výsledků roku předcházejícího a na základě všech známých
skutečností , které má obec k dispozici,a které dodají také příspěvkové organizace /ZŠ Jablůnka a MŠ Jablůnka/ a úseky jednotlivých hospodářských
činností. Pro rok 2013 jsme počítali především s navýšením daňových příjmů asi o 3000000,-Kč. Tento příjem jsme využili především na financování
oprav komunikací, dofinancování výměny oken v ZŠ Jablůnka a k dokončení akce „Regenerace veřejné zeleně v obci.“ Samozřejmě ,že během roku
se ukázala nutnost dokončení některých malých staveb, oprav čerpadel přečerpávací stanice nebo došlo k havárii vody v budově školky nebo jsme
obdrželi dotaci, o kterou jsme žádali již v předchozím roce, ale rozhodnuto o ní bylo až během stávajícího roku. Takových situací je mnoho , a proto
během celého roku průběžně rozpočet upravujeme.
Velkým úkolem pro OÚ bylo dokončení oprav místních komunikací . V tomto roce jsme za ně zaplatili 3 184 487Kč. V této sumě je zahrnuta i
oprava komunikací na Páleniska a na Nivu, akce s náklady 1864 295,-Kč byla dotována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR částkou 1 310 088,-Kč.
Akce „Regenerace urbanizované krajiny , která je financována Státním fondem životního prostředí a fondem EU začala v roce 2012 a v tomto
roce byla dokončena . Celkové náklady činily 2 357 426,-Kč a byly kryty dotací 1 498 431,-Kč a vlastními prostředky obce ve výši 845 372,-Kč .
Společnou investiční akcí s obcí Malá Bystřice bylo vybudování varovného a vyrozumívacího systému v obou obcích. V naší obci jsme dokončili síť
bezdrátového rozhlasu a nechali zhotovit digitální povodňový plán . Obce se na celkových nákladech ve výši
2 417 631,-Kč podílejí 10% vlastních zdrojů a zbytek nákladů je financován SFŽP a fondem EU .
Obecní úřad zakoupil nový traktor Belarus , který bude opět financován ze zdrojů Státního zemědělského intervenčního fondu a fondu EU . K zajištění zdrojů ve výši 688 tis.Kč obec přijala překlenovací úvěr od České spořitelny a.s. , poněvadž dotaci obdržíme až v r.2014 . Každý rok nám KÚ ZK
pomáhá s financováním jednotky dobrovolných hasičů. Do konce roku obdržíme dotaci ve výši 346 000,-Kč. Tyto prostředky pomáhají zlepšovat
akceschopnost JPO II a jsou za ně nakupovány zásahové obleky, přilby, boty, hadice, vysílačky, provádějí se opravy vozů, technické kontroly, také
školení hasičů aj.
Podrobný rozpis schváleného rozpočtu na r. 2013 a závěrečný účet obce za r. 2012 , který je tvořen rozvahou, výkazem zisku a ztráty, výkazem
pro hodnocení plnění rozpočtu a zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jablůnka naleznete na elektronických stránkách obce www.
jablunka.cz . 		
Ing. Eva Matoušková

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M k 31.10.2013:

TEXT
Upravený rozpočet v tis.Kč
PŘÍJMY CELKEM:
30 710
Daňové příjmy-položka 1111 až 1211
15 556
Poplatky za komunální odpad
750
Poplatky ze psů
60
Odvod z loterií a hracích automatů, matriční poplatky,splátky
518
Dotace na regeneraci krajiny, bezdrátový rozhlas
5 588
Dotace pro správu ,školství,volby,JPOII, veřejně prospěš.prác
797
Daň z nemovitostí
950
Převod z fondu hospodářské činnosti-lesní hospodářství,ČOV
940
Běžné příjmy za služby,nájmy bytů, nebytové prostory..
2 719
Prodej nemovitostí –bytový dům č.615,prodej pozemků
955
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
Rozdíl mezi počátečním a aktuálním stavem peněžních pros.
1 905
VÝDAJE CELKEM:
Pěstební činnost – nákup traktoru Belarus
Místní komunikace-oprava MK , dopravní obslužnost
Kanalizace - opravy dešťové kanalizace, drobné vodní toky
Příspěvek na neinvestiční výdaje Mateřské školy Jablůnka
Příspěvek na neinvestiční výdaje Základní školy Jablůnka
Kultura,knihovna,SPOZ/sbor pro občanské záležitosti/
Tělovýchova-příspěvky TJ,zájmovým organizacím,
Místní rozhlas- rozšíření bezdrátového rozhlasu
Bytové hospodářství –bytové domy č.210,260,615,207…
Nebytové hospodářství-dům služeb,pošta,zdravotní střed….
Sběr komunálního , nebezpečného,objemového odpadu
DPS-dům s pečovatelskou službou
Zeleň –regenerace zeleně v obci, pohřebnictví
Technický provoz obce/stroje,dělníci, veřejně pros.práce..
Sociální pomoc, příspěvky na obědy
Veřejné osvětlení
Sbor dobrovolných hasičů/JPO II/,ochrana obyvatelstva
Místní správa,zastupitelstvo obce,volby
Finanční operace-DPH,daň z př.práv.osob,úroky z úvěrů,..
Ostatní činnosti/příspěvky nadacím,svazkům obcí./
Hospodářská činnost -operace na hlavní činnosti
Splátky úvěrů,/Komerční banka,a.s. ,Česká spoř.,ČSOB, státní fond ŽP/
a příjem úvěru 688 611,-kč od Česká spoř.
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Skutečnost v tis.Kč
23 158 216
14 420 777
757 315
57 800
318 274
2 480 395
694 350
922 380
1 250 000
2 316894
420 303
-480 272

30 710
698
4 311
13
757
3 652
621
303
2 702
647
581
1 270
304
1 889
2 655
147
313
824
4 912
1 143
35 000
0

23 158 216
732 608
3 565 626
9 870
722 655
3 384 653
455 101
242 667
153 092
569 854
441 016
1 084 628
244 190
1 099 851
2 415 439
98 576
213 495
575 600
2 879 054
685 966
30 125
83 687

2 938
0

2 240 177
0
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MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
V Jablůnce je k 2.12.2013 hlášeno k trvalému pobytu 2046 osob, z toho 1012 mužů a 1034 žen. V letošním roce se do naší obce přihlásilo k trvalému pobytu 66 občanů včetně dětí a odstěhovalo se 38 občanů. V roce 2013 uzavřelo sňatek 9 mladých lidí ,narodilo se 23
dětí, opustilo nás 28 našich spoluobčanů.

V letošním roce se narodily děti:
Lukáš Biel 			
Ema Podešvová		
Sofie Kokešová		
Nela Vašendová		
Sabina Palová		
Klára Goláňová		

Dominik Spiegel		
Beáta Sauerová		
Lucie Opálková		
Michal Svoboda		
Šimon Januš			
Zsolt Šandor

Lukáš Kotrla		
Simona Orságová		
Radek Sliwa
Jan Fohler
Rozálie Bartoňová
Nikola Potěšilová
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Matyáš Zapalač
Šarlota Orságová
Nikolas Mikušek		
Lukáš Bechný
Vojtěch Bartoň

Zemřeli naši spoluobčané:
Marie Lukášová		
Petr Jakeš		
Jan Vančura		
Erika Dančáková		
Jana Skýpalová		
Antonín Dostál		
Marta Vaňková		
Ladislav Galda		
Karel Kovář		
Anděla Surovcová

87 let		
60 let
68 let
36 let		
64 let
89 let
84 let
74 let
70 let 		
84 let

Josef Vilém		
Andrej Kmec		
Miloslava Měchurová
Žofie Šopáková
Milena Smilková		
Jan Bechný		
Jiří Adámek		
Miroslav Hruška		
Jaroslav Kostka		
Anna Čablíková		

89 let
85 let
69 let
85 let
54 let
60 let
64 let
71 let
64 let
101 let

Hildegarda Košutová
Antonie Galačová		
Helena Adámková
Alois Novotný		
František Liška		
Vlasta Haraštová		
Františka Matoušková
Alois Staněk		

72 let
72 let
79 let
67 let
58 let
92 let
86 let
78 let

zpracovala: Jarmila Novotná, matrika

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2013
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě má 17
členů, kteří se pravidelně scházejí a zajišťují návštěvy u
jubilantů a pomáhají i u jiných akcí obce.
V letošním roce jsme navštívili 87 našich jubilantů, kteří
oslavili kulaté výročí narození od 70-ti let výše. V obci
v současné době žije 6 občanů starších 90-ti let a 29 občanů
starších 80-ti let.
U příležitosti zlaté svatby jsme v září navštívili manžele
Olgu a Dušana Tajzlerovy, kteří oslavili výročí 50. let od
doby, kdy si řekli společně ano.V prosinci oslaví zlatou
svatbu ještě manželé Irena a Jindřich Ptačníkovi. O těchto
jubilejích je vyhotovený zápis do pamětní knihy, která bude
později součástí kroniky obce.

Slavnostní zakončení docházky v mateřské škole se letos už
podruhé slavnostní formou uskutečnilo za přítomnosti rodičů
, vedení školky a hostů v zasedací místnosti obecního úřadu.
Děti nám předvedly milé pásmo říkánek a písniček, obdržely
z mateřské školy i z obecního úřadu pamětní knížky , drobné
dárky i malé pohoštění.
Starosta obce rovněž navštěvuje naši základní školu při
příležitosti zahájení a ukončení školního roku.
Vítání občánků jsme letos uspořádali dvakrát, a to v květnu
a v listopadu. Vítání se zúčastnilo 40 rodičů se svými dětmi.
Kulturní pásmo připravují paní učitelky z mateřské školy, za
což jim tímto moc děkujeme. Fotografickou dokumentaci
z vítání i z jiných společenských akcí nám zajišťuje na
výborné úrovni pan Jiří Galda z Jablůnky.
V závěru roku v době vánoční navštěvuje pan starosta,
matrikářka a pan Miloslav Kurfurst naše občany, kteří žijí
v domovech důchodců v blízkém okolí. Tyto návštěvy jsou
u našich bývalých občanů již tradicí a důchodci se na ně těší.
Obecní úřad Jablůnka děkuje všem členkám SPOZu /a
dvěma členům !/ za dobrou spolupráci a ochotu při zajišťování
návštěv v průběhu celého roku.
Všem občanům Jablůnky přeji jménem svým i jménem
členů našeho Sboru krásné a klidné vánoční svátky v kruhu
Vašich rodin a přátel, v novém roce 2013 hodně zdraví a
osobní pohody. 				
Jarmila Novotná
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Informace z knihovny v Jablůnce
k 1.11.2013 bylo v knihovně zaregistrováno 273 čtenářů,
z toho je jedna třetina dětí. Dohromady si všichni čtenáři
půjčili 9251 knih. V současné době má knihovna 11499
knižních titulů. Kromě své hlavní činnosti – půjčování knih a
jiných dokumentů – knihovna provádí již několik let besedy
pro základní školu k doplnění učiva literatury a zajišťuje i
další kulturní a vzdělávací akce. Nyní probíhá individuální
výuka seniorů v počítačové gramotnosti, zájemci se stále
mohou hlásit a domluvit si vhodné termíny.
Začátkem nového školního roku byla vyhlášena literární a
výtvarná soutěž pro děti s názvem „Moje nejmilejší místo
v Jablůnce“, které se zúčastnilo 27 dětí. 1.místo v této
soutěži získala Klárka Hrubá a Radka Tanečková, 2.místo
Michaela Pajdlová a 3.místo Ernest Bogár. Jejich práce rádi
zveřejňujeme, budiž inspirací pro ostatní v dalších soutěžích.
Výherci obdrželi hezké odměny, na které nám přispěl pan
Ing. Jiří Calaba z firmy LUKO STROJÍRNY, s.r.o. – moc
děkujeme!
Až do konce školního roku bude probíhat další soutěž pro
děti „Cesta za knihou“. Zájemci si v knihovně vyzvedli
hezké „čtenářské pasy“, kde si zapisují, co přečetli, knížku
oznámkují, v knihovně dostanou razítko, které je opravňuje v
„cestě za další knihou“. Na konci školního roku vyhodnotíme,

kdo byl nejúspěšnějším „knižním cestovatelem“. Výherci
slibujeme také hezkou odměnu.
A do třetice ještě jedna soutěž: k jejímu vyhlášení mě vedl
fakt, že o Jablůnce nejsou dochovány žádné pověsti, což je
mně moc líto, a protože máme v Jablůnce moc šikovné děti,
věřím, že vzniknou „Nové jablůnecké pověsti“. A pokud se
jich sejde více, plánujeme jejich sešitové vydání.
–Jana Brinčeková
A nyní už vítězná soutěžní práce, Radka Tanečková a
Klárka Hrubá jí daly název „Vlčí vyhlídka“:
„Nejraději chodíme na Vlčí vyhlídku. Je to jen kousek za
školou. Vyjdete do kopce a jste tam. Na vyhlídce je lavička
a zápisník, do kterého se můžete zapsat. Je odtud krásný
výhled na Jablůnku a Pržno. My se tam vždycky zabavíme
tak, že hledáme náš dům, kostel a jiné budovy. Posedíme,
popovídáme si, odpočineme, občerstvíme se, zapíšeme se do
deníčku a vydáme se zpět. Je to krásná procházka. Na podzim
si tam chodíme pouštět draka, v zimě se dolů svezeme na
saních, na jaře si tam natrháme kytičky, v létě v blízkém lese
někdy nasbíráme hříbky. Ale většinou tam jdeme jen tak, na
procházku, pro radost. Zkuste se tam jít podívat, kdo jste tam
ještě nebyli, uvidíte, že máme pravdu.“
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Dětské hřiště „ Na Rybníčku“
Ráda bych poděkovala VŠEM, kteří měli v létě zájem
začít budovat dětské hřiště Na Rybníčku. Obzvláště rodině
Uhříkové, která celou akci rozjela. Společným úsilím mnoha
rodin v Jablůnce se podařilo, že i jablůnecké děti mají kde
dovádět.Mnohým přijde budování dětského hřiště zbytečné.
Návštěvnost hřiště nám však ukázala, že takové místo pro
děti zde chybělo. Radost dětí všech věkových kategorií je
úžasná. V létě se zapojilo do první etapy vývoje hřiště 20
rodin a 4 firmy.
Nadšenost dětí mě natolik inspirovala, že jsem se rozhodla
nějak pomoci i já. Společně s maminkami sháníme finanční
prostředky na dovybavení dětského hřiště. Oslovila jsem firmy v Jablůnce a okolí. Největší podporu jsem získala od společnosti Austin detonator s.r.o. ze Vsetína. Společnost nám
poskytla neuvěřitelných 25 000,-- Kč. Moc si však vážím
rodin, které nám v rámci „ veřejné sbírky „ finančně také
velmi pomohli. Zvláštní poděkování patří mým známým.
Nebydlí v Jablůnce a měli zájem pomoci místním dětem a
sehnali pro ně peníze, které nám darovali.
Přes zimu bych ráda sbírku nechala běžet. Na začátku prosince je sbírka ve výši 60 000,--Kč. Na jaře 2014 máme s rodiči v plánu dětem poskytnout nějakou multifunkční sestavu
se skluzavkou. Tato sestava musí být atestovaná a splňovat
veškeré normy pro veřejná hřiště. Finanční náklady jsou tak

velmi vysoké. Pokud budete mít zájem pomoci a vykouzlit
tak ještě větší úsměv na tváři všem dětem, budu moc ráda.
Veškeré dary jdou na účet Obce Jablůnka.
Přeji Vám do roku 2014 hodně štěstí, zdraví, splněných
přání a krásných chvil s rodinou.
Lucie Vrchovská

Na Sbírce se podíleli:
Austin Detonator s. r. o. – Vsetín, Krištof trade s. r. o. – Valašské Meziříčí, sbírka Markéty Hruškové – Valašské Meziříčí,
sbírka Zuzany Běťákové – Vsetín, rodina Halaštová – Zašová, Alice Pačevová – Jablůnka, ZŠ – Jablůnka – sběr papíru
– „ děti dětem „ Ladislav Skýva – Jablůnka, Michaela Marečková – Petřvald, Michal a Dagmar Petřekovi – Jablůnka,
Lucie Vrchovská a Robert Pala – Jablůnka, Pavlína a Richard
Bielovi – Jablůnka, Petra Hovořáková – Jablůnka, Ludmila Vančurová – Jablůnka, Jana Baroňová – Jablůnka, Tomáš
Karolík s rodinou – Jablůnka, ANEXT art, s.r.o. – Jablůnka,
Filip Hajdík – Jablůnka, Robert Fiala a Kristýna Halmazňová
– prodej oblečení – za výdělek pořídí dětem prvek na dětské
hřiště dle vlastního výběru, PEPE restaurant – Vsetín, Dana
Geržová – Jablůnka, Hana Zálešáková – Jablůnka
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MŠ JABLŮNKA

Končí rok dvoutisící třináctý,
pro někoho magický, pro jiného
šťastný, pro děti takový, jaký jim ho
připravíme, necháme prožít. Štastné
děti jsou štastné ve spokojeném
harmonickém prostředí, obklopené
láskou, pochopením, úctou a
jednoduše, ale jasně stanovenými pravidly a vztahy. My
v jablůnecké školce se snažíme navazovat na výchovu
v rodině, dětem ukazovat cestu do světa fantazie, pohádek,
otevíráme okno poznání přírody, příběhů, zajímavých
prožitků, zkušeností, lidí, kamarádů. Jasně stanovená pravidla
chování jsou nezbytnou součástí soužití nejen dětí, ale i nás
dospělých pracujících ve školce. V roce 2013 navštěvuje
naši MŠ 55 dětí, všechny děti, které přišly k zápisu do MŠ
v květnu 2013 byly přijaty k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2013/2014.

Jak jsme prožili rok 2013? My všichni ve školce za pomoci
a podpory Obce Jablůnka, ve spolupráci se ZŠ Jablůnka,
Místní knihovnou Jablůnka, Klubem Jabloňka, rodiči,
přáteli a obětavými jablůneckými občany jsme připravovali
bohatý tradiční i nový program pro naše předškoláky, rodiče
i veřejnost. Z velmi široké a barevné palety aktivit jsem také
letos vybrala jen některé.
První měsíce nového roku sice schovávaly sluníčko
v zimním kabátku, studený vítr proháněl sněhové mraky po
obloze, ale ve školce jsme se nenechali smutným počasím
nakazit. Po vánočních prázdninách znovu ožila školka
dětských křikem, smíchem, zpěvem a dětskými radovánkami.

nosili ke krmelci nad školou. Mimo tradiční každoroční
akce se snažíme obohacovat život dětí novými zajímavými
nabídkami. Jednou z nich byla návštěva pana mushera,
majitele psí smečky malamutů. Ve třídě pan musher Roman
dětem představil malamutí fenku Meggy, poučil děti co
všechno jeho krásní pejsci potřebují, jak se o ně každý
den stará, jak je cvičí, jak se musí děti k pejskům chovat,
jaká pravidla musí děti i ostatní účastníci odpolední akce
dodržovat. Společně s rodiči a dalšími zájemci jsme vyrazili
nad školu a až do západu slunce se děti vozily na sněžných
saních tažených spřežením severských psů. Zajímavé a pro
nás všechny určitě poučné odpoledne.
Jak se daří našim kamarádům, kteří navštěvují první třídu?
Na to jsme se šli se staršími dětmi, budoucími školáky, do
školy podívat. Kamarádi školáci s paní učitelkou Hankou
našim dětem připravili školní překvapení – nejen prohlídku
třídy, družiny, školní jídelny hry, ale i malé školní úkoly.
Novou společnou aktivitou MŠ a ZŠ byla oslava Dne Země.
Pan učitel Ing. Zvardoň se svými žáky pro nás připravili
celodenní vzdělávací hry. Naše děti se dozvěděly zajímavé
informace o motýlcích, o včelách, o přírodě, starší školáci
zase pochopili, že není jednoduché malé děti upoutat, udržet
jejich pozornost a své poznatky vysvětlit tak, aby to malí
školkáči pochopili.
„Strom přátelství“ jsme zasadili společně s dětmi,
zaměstnanci MŠ, panem starostou Čeňkem Hajným,
panem farářem Martinem Tomeškem, knihovnicí Janou
Brinčekovou, rodiči dětí naší MŠ, přáteli z bavorského města
Sulzbach-Rosenberg, dalšími hosty, rodiči a známými jako
symbol přátelství mezi MŠ Jablůnka a MŠ An der Allee.
S kamarády z Německa si píšeme dopisy, posíláme fotky,
obrázky i dárečky. Škoda, že ke kamarádům je to tak daleko a
známe se jen z dopisů, fotografií. O náš stromeček přátelství
se hezky staráme a pozorujeme, jak pěkně roste. Vždyť
stromy jsou pro nás lidi velmi důležité. Stromy by si život
bez lidí dokázaly představit, ale my lidé bychom bez stromů
nemohli žít. Již druhým rokem si v říjnu připomínáme svátek

Hráli jsme si pohádky, zahráli si na večerníčky, sněhuláky,
karnevalových radovánek jsme si užívali celý týden a
tradiční karnevalový průvod zavítal i do školní kuchyně.
Paní kuchařky odměnily medvěda medovou vařečkou. Při
zimních radovánkách jsme nezapomněli na zvířátka v lese.
Jablka, mrkvičky, kaštany a další dobrůtky jsme zvířátkům
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stromů. Letos jsme si Den stromů a jejich význam připomněli
společnou vycházkou do přírody. Kouzelnou básničkou:
„Zamkneme vás klíčkem zimním, ať vás chrání pláštík z jíní
a ze sněhu kožíšek, který potom na jaře sluníčko zas rozpáře
(Kordulová)“ za pomoci kouzelných papírových klíčků se
děti před zimou loučily se stromy . Cestou jsme pozorovali
a obkreslovali kůru stromů, sbírali houby, sledovali stromy
napadené kůrovcem, zpívali veverkám i mravenečkům,
poslouchali zajímavé vyprávění od paní učitelky Marcely,
užívali si krásného slunečného odpoledne, nasbírali jsme
dříví na oheň, vyšli z lesa s říkadlem: „Zamykám, zamykám
les, aby se nikdo nevlez……“a hurá ke škole. Procházku
jsme zakončili podzimním táborákem, špekáčky voněly
do širokého okolí a my jsme se vraceli domů až po slunce
západu. Jak jsme zpracovali velkou 18 kilovou dýni, vařili
kompot, ochutnávali dýňovou polévku s rodiči tvořili dýňová
zvířátka, ozdoby, hráli si na hokejisty, loučili se s kamarády –
budoucími školáky, jak jsme zažili skutečné narození telátka

na Farmě Pržno a mnoho dalších školkových akcí si můžete
prohlédnout na našich webových stránkách www.mejablunka.
maweb.eu. Kalendářní rok ukončíme mikulášskými, čertími
a andělskými hrátkami, zahrajeme si a zazpíváme koledy u
Betléma na školkové zahradě, užijeme si vánočních zvyků a
tradic. Ty opravdické vánoce už budeme prožívat každý po
svém v kruhu své rodiny, milých blízkých.
Děkujeme touto cestou za celoroční pomoc a dobrou
spolupráci Obecnímu úřadu Jablůnka pod vedením pana
starosty Čeňka Hajného, velké poděkování si zaslouží členky
Svazu žen, které nám pomohly při havárii vodovodu v MŠ a
rádi jim s dětmi jejich ochotu oplácíme dětským programem
při jejich výroční schůzi. Těšíme se na další pohádky,
povídání, hry, recitační soutěž v Místní knihovně, děkujeme
za podporu a spolupráci ZŠ Jablůnka a Klubu Jabloňka.
Velký upřímný dík posíláme všem dobrovolným dárcům,
kteří se s námi skládají na venkovní Lanovou pyramidu,
kterou chceme postavit na naší školkové zahradě v roce 2014.
Marie Navrátilová, ředitelka MŠ
s kolektivem zaměstnanců MŠ

Základní škola Jablůnka
ohlédnutí za uplynulým rokem 2013
S blížícím se koncem kalendářního roku vždy nastává chvíle
bilancování. My ve škole sice měříme čas spíše na školní roky,
trvající od září do června, ale jelikož Jablůnecký zpravodaj
nevychází v létě, připomeňme si pár faktů a událostí právě nyní.
Škola má v současnosti 180 žáků (v devíti třídách), což je opět
o trochu více než v roce minulém. Paní učitelka Kovářová krotí
21 neposedných prvňáčků, kteří jí dávají pořádně zabrat. Po třech
měsících ve škole však už většina z nich tuší, „která lavice je moje
a která Ondrova, proč si nemohu při psaní do sešitu vytáhnout
z aktovky plyšáky a hrát si s nimi na lavici, že ze školního rozhlasu
k nám mluví pan ředitel a ne dědeček z Kouzelné školky“.
V pedagogickém sboru došlo k jedné změně. O letních
prázdninách odešla po 30 letech působení v jablůnecké škole do
zaslouženého důchodu paní učitelka Karolíková, které děkujeme
za všechny ty roky dřiny a někteří ze sboru jí i tiše závidíme.
Základy matematického myšlení se teď místo ní snaží žáky 2.
stupně naučit nově příchozí paní učitelka Kateřina Šviráková.
V lednu jsme instalovali do jedné učebny na 1. stupni
interaktivní tabuli, což je vlastně něco jako obrovský dotykový
displej. Zastánci klasické tabule však nemusí zoufat, boční křídla
tabule zůstala dřevěná a dá se na ně nadále psát křídou. Jelikož
se používání interaktivní tabule při výuce velice osvědčilo,
chtěli bychom v příštím roce pořídit další. Pokračujeme rovněž
s postupným připojováním jednotlivých učeben k internetu a
projekční technice. Hitem letošní zimy by se pak mohla stát
plánovaná nová jazyková učebna, kde bude mít každý žák

k dispozici kvalitní sluchátka s mikrofonem. Tak budou mít
možnost najednou hovořit dvojice mezi sebou, aniž by se
navzájem rušily. Učitel si vždy vybere, koho chce v danou chvíli
poslouchat, komu pustí do sluchátek připravenou nahrávku, čí
mluvené slovo zaznamená prostřednictvím mikrofonu a následně
pustí ostatním žákům.
Popisováním jednotlivých školních akcí (a že jich bylo) čtenáře
nebudu unavovat. Informace o většině soutěží, olympiád, besed,
exkurzí, výletů apod. jakož i o dalším dění ve škole naleznete
na webu školy www.zsjablunka.cz, který se snažíme pravidelně
aktualizovat. V současné době žijeme kurzem předtaneční a
společenské výchovy, jenž vyvrcholí 13. prosince závěrečným
„Věnečkem“, na kterém taneční páry předvedou příbuzenstvu,
že hvězdy tančí nejen ve StarDance. Zároveň už tak trochu
pokukujeme po sněhové nadílce, aby se po Vánocích mohl
uskutečnit lyžařský výcvik, a to jak na sjezdovkách, tak na
běžkách.
Vzdělávání a výchova neprobíhá ve škole samozřejmě jen
v době vyučování, nýbrž i v odpoledních hodinách, kdy velká
část školáků tráví čas ve školní družině, základní umělecké škole
a zájmových kroužcích – aerobik, florbal, keramika, šachy a nově
i angličtina pro druháčky. Pro mnohé děti je to to hlavní, proč do
školy ten den přišly, což je pro obětavé vedoucí kroužků určitě
veliká pocta.
Během uplynulého roku jsme se snažili, aby naši žáci pochopili
význam vzdělání pro svůj budoucí život, aby se učili řešit
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problémy, plánovali svou práci a hodnotili její výsledky, abychom
se ve škole všichni vzájemně respektovali. Je na Vás, na rodičích,
žácích občanech Jablůnky posoudit, na kolik se nám to daří. Ne
všechno se vždy povede, ale my se fakt snažíme.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům naší školy

za jejich celoroční, často velmi náročnou práci, a obecnímu úřadu
– našemu zřizovateli za podporu školy. Nám všem pak přeji klidné
Vánoce a do nového roku především pevné zdraví a veselou mysl.

Z iniciativy firmy Indet Safety Systems a.s. (ISS), která má
v Jablůnce jedno z pracovišť, vyhlásila naše základní škola dne 1.
října 2013 výtvarnou soutěž s názvem „Japonské květy uzdravení“
– japonsky Kaiki Iwai. Nejlepší obrázky zpříjemní nemocniční
prostředí pacientům léčícím se na jednotce intenzivní péče (JIP)
chirurgického oddělení Vsetínské nemocnice a.s.
Žáci všech ročníků naší školy se pustili s vervou do práce.
Výtvarná soutěž, její nezvyklý námět a využití je zaujaly. Jak
by ne, kreslit a malovat umí, a dokonce je to většinou i baví. V
průběhu měsíce se sešla stovka výtvarných děl a už dopředu nám
bylo jisté, že se s některými z nich budeme těžko loučit… Ale co,
namalujeme si jiné! Výsledky vyhodnocovala komise složená ze
zástupců zúčastněných subjektů. Měla nelehkou úlohu, vybrat z
jednotlivých kategorií po pěti nejlepších obrázcích.
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 11. listopadu za přítomnosti
člena představenstva ISS pana Hiroyuki Taniguchiho a oceněným
předány pěkné diplomy a ceny. Kromě příznivého výsledku
soutěže nás potěšilo také poděkování v japonštině. Věříme,

že budeme mít v budoucnosti příležitost s výše jmenovanými
akciovými společnostmi spolupracovat na dalších projektech.

Mgr. Ivan Šošolík, zástupce ředitele školy

Jak jsme v Jablůnce malovali Kaiki Iwai

Blíží se výročí jablůnecké školy
V roce 2014 si připomeneme 85 let od otevření Dolní školy
a 60. výročí zahájení výuky v Horní škole Na Láni. Současně
uplyne 15 let od dokončení přístavby budovy Horní školy.
Při příležitosti těchto výročí hodláme v květnu 2014 uskutečnit několik akcí. Připravíme s dětmi školní akademii. Proběhne tradiční setkání bývalých a současných zaměstnanců
školy s pozvanými hosty, našimi významnými partnery při
výchově a vzdělávání dětí. Také pro žáky máme připraveno
několik akcí, které se jim budou jistě líbit.
Zájemcům z řad veřejnosti a pamětníkům nabídneme besedu o historii školství v Jablůnce. Jako pozvánku Vám zde
nabízíme několik řádků ze školní kroniky. Popisují jazykem
předminulého století počátek vyučování v Jablůnce. Autorem
zápisu z roku 1887 byl učitel Jan Valchář.

Doba školy soukromé (1852 - 1885)

„Maje podati úplný obraz školy v Jablůnce domnívám se,
že nepochybím, zmíním-li se o vzniku bývalé soukromé školy konfessionelní, a o učitelích, kteří na škole té působili.
Dle nalezených zápisků (protokolů) počalo se vyučovati v
Jablůnce v roce 1852. Tedy totiž požádali starší evangelické
reformované církve patřičné úřady, aby dítky jejich mohly
býti liternímu umění vyučovány. Pronajali napřed domek od
Fojta v Jablunce (u Galdů č.p. 122), avšak brzy koupili domek, který až posud za budovu školní slouží (pozn. - bývalá
stará pošta, později plynoservis firmy Machala).
Prvním učitelem byl Kalabus, který po roce Jablunku
opustil a přesídlil se do Leskovce. Po něm následoval Čeněk
Štorch, který dlouho učiteloval, avšak později učitelství se
vzdal, stav se starostou obce. Nástupcem jeho byl Jan Petráček. Týž nedlouho pobyv v Jablunce, odstěhoval se na Mikuluvku, kdež také běh žití svého dokonal. Po něm nastoupil
Josef Šiller, který však záhy, jsa mladík as dvaadvacetiletý,
uchvácen neúprosnou smrtí. Pak byl učitelem starý již J.
Španiel, který rovněž dlouho nepůsobiv, umřel. Nástupcem
jeho stal se Václav Nekvinda. Dostal se roku 1879 v září do

Jablunky, kde působil až do října 1884, kdy ustanoven jest
definitivním učitelem na obecné škole ve Vsetíně.
Ve školním roku 1884/5 působil jako učitel na evangelické reformované soukromé škole Jan Valchář. Během
tohoto roku způsobil, že obecní výbor přijal návrh, aby se podala žádost vysoké c.k zemské školní radě, by tato povolila
v Jablunce školu obecnou. Žádosti této vyhověno, a veleslavená c.k zemská školní rada povolila prozatímní jednotřídní
školu obecnou, než vystaví se nová budova školní.“
Tolik úryvek ze školní kroniky. K výstavbě nové školní budovy došlo však o mnoho let později. O složitých jednáních
předcházejících výstavbě nové školy a o dalších zajímavostech z její historie se dozvíte v dubnu 2014 na besedě, která
proběhne v prostorách bývalé Dolní školy, dnešního Obecního úřadu Jablůnka.

Rozestavěná budova Horní školy na počátku padesátých let
minulého století
Autor článku: Mgr. Luděk Drlík, ředitel ZŠ Jablůnka
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25 párů v kurzu předtaneční a společenské výchovy

Poznávací exkurze do Vídně

Lyžařský výcvik sjezdařů ve Velkých Karlovicích.

hradě Beckov v rámci partnerského setkání se slovenskou
školou ve Svinné.

Kurz plavecké a předplavecké výuky v 1. – 3. ročníku
Základy robotiky pod odborným dohledem pracovníků hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Vícedenní projekt „Indiáni“ na 1. stupni – čtení příběhů, výroba náhrdelníků, kreslení indiánských vesnic…

Každoroční soutěž ve skoku vysokém „Školní laťka“.
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Český svaz včelařů - ZO Jablůnka
Blížící se konec roku je zpravidla i časem hodnocení, bilancování, plánování a předsevzetí do dalšího období. Tak
jaký rok byl ten letošní?
Co se týká medných výnosů, musíme konstatovat, že ač
ovocné stromy pěkně odkvetly, tak potom nastalo delší období ochlazení a dešťů, což mělo za následek silně podprůměrný
výnos květového medu.Koncem června se vytáčel medovicový (lesní - tmavý) med. Výnosy byly mírně pod průměrem.
Koncem července se vytáčí med lipový, kterého zpravidla
nebývá tolik, avšak v letošním roce se přidala snůška z lesa a
výnosy byly nadprůměrné. V současné době má většina včelařů ještě medu dostatek a až na vás zaútočí zákeřné viry, tak
se na některého obraťte, neboť u nás dostanete med kvalitní,
bez příměsí antibiotik a cizích pylů.
V nejkrásnějším období včelařského roku, s příchodem

léta, nás hluboce zasáhla zpráva o úmrtí našeho dlouholetého
předsedy a přítele Miroslava Hrušky. Funkci předsedy vykonával s velkým nadšením, zodpovědně a za jeho vedení se
rozrostly nejen řady včelařů, ale též počty včelstev stouply na
historické maximum.
Další nepříjemnou zprávou je výskyt moru včelího plodu
v Kateřinicích. Tato nákaza není pro člověka nebezpečná.
Pokud se včelstvo morem nakazí, včely se musí utratit a úly
spálit. V lednu budeme odebírat vzorky měli a ty pak odešleme na veterinární vyšetření. Do budoucna se díváme trochu
s obavami, ale i s nadějí, že se našim včelám tato nemoc
vyhne.
Do nového roku 2014 přejeme všem spoluobčanům hodně
zdraví, štěstí a pohody.
Za ZO ČSV Jablůnka Martin Biel.

Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami
Milí spoluobčané, během celého letošního roku jsme se
snažili vymýšlet každý měsíc akce, bylo jich za rok 20, kterých se naši členové rádi účastnili. Zveme na naše posezení
také představitele naší obce, aby se seznámili s naší činností.

ZO SPCCH přeje všem našim spoluobčanům krásné Vánoční svátky a do Nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti .
Za ZO SPCCH výbor.

Organizace je dobrovolná, bezzisková, zpestřuje život
invalidním spoluobčanům i seniorům. Snažíme se získat
prostředky na chod naší organizace různými způsoby. Po
domluvě s místostarostou naší obce panem Kochwasserem,
který nám zajistil dárky „ na Mikuláše „ do tomboly pro naše
členy, od ing. Josefa Brabence, který má dřevovýrobu a velkoobchod dřevěných hraček v Brně. Za naše členy jim vřele
děkujeme.
Abychom se naladili s předstihem vánoční atmosférou,
navštívili jsme výstavu „ Betlému“ v Horním Lidči. Za krásného počasí se nám výlet vydařil a už se těšíme na Vánoce a
také se těšíme na nové členy v naší organizaci. Přijďte mezi
nás.

Český svaz žen Jablůnka
Milé ženy ,
v naší organizaci hned zpočátku roku došlo k výměně vedení, což přineslo i malé změny v organizování volnočasových aktivit našich členek. Scházely jsme se na různých
schůzkách, besedách, sportovních aktivitách, výletech do
nejbližšího okolí, pořádání dobročinného bazaru a jiných zábavných i poučných programech. Snažíme se připravovat
nová témata besed, výletů i tvůrčí práce, aby naše činnost
byla zajímavá a zapojovalo se co nejvíce žen. Velmi nás těší,
že se přidávají i ostatní ženy z obce, že rády společně s námi
tráví volný čas. Vysoká účast na akcích nás těší, ale i zavazuje, abychom byly ještě lepší. Oslovujeme touto cestou ženy,
které by měly zájem příjemně prožít volný čas, aby přišly i
nezávazně mezi nás, budou vítány.
Navázaly jsme na dobrou spolupráci s obecním zastupitelstvem i složkami v obci, velmi dobře spolupracujeme s místními hasiči a Svazem postižených civilizačními chorobami.
Naše členky se zapojují aktivně do života obce, ráda bych
jim poděkovala za pomoc při úklidu v mateřské školce po
havárii vodovodního potrubí, tradičně se zúčastňujeme jablůneckého koštu a pečení štrůdlů a na podzim pomáháme v

akci pro děti Stezka odvahy. Velký dík patří i za vysazování
květinových truhlíků okolo cesty a také za poskytnuté sazeničky paní M. Adámkové a paní Brinčekové. Snažíme se být
tam, kde je potřeba přiložit ruku k dílu, aby naše obec byla
krásnější a aby se nám v naší Jablůnce dobře žilo.
Závěrem mi dovolte, abych popřála všem spoluobčanům
příjemnou vánoční pohodu a hodně zdraví a spokojenosti v
novém roce.
Zpracovala E. Adámková
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
Pozvání na návštěvu
Milí spoluobčané! Srdečně vás zveme v tomto vánočním čase na
bohoslužebná a další jiná setkání, která připravujeme.
V neděli 15. prosince 2013 v 15 hod. se uskuteční koncert „Bača
+ ovečky“. Dále pak připravujeme Dětskou vánoční slavnost na
Štědrý den (úterý 24. 12. 2013), bohoslužby s Večeří Páně na Boží
hod vánoční (středa 25. 12. 2013), nedělní bohoslužby mezi svátky
(29. 12. 2013) a první bohoslužby v příštím roce na Nový rok (1.
1. 2014) v 9 hod.
Všechna tato setkání se konají ve vyhřátém sále Sborového
domu! 			
Staršovsvo FS ČCE v Jablůnce

Oznámení
Milí bratři, sestry, spoluobčané!
V době od 3. ledna 2014 do 3. dubna 2014 budu uvolněn pro
jinou činnost. Prakticky to znamená, že nebudu ve službě kazatele
po tuto dobu přítomen.
Všechna sborová shromáždění jsou zajištěna a budou se konat
dle své pravidelnosti; v případě pohřbu či jiné nenadálé duchovní
záležitosti mne bude zastupovat br. Daniel Heller z Valašského Meziříčí. (Veškeré podrobné kontakty a další informace budou umístěny na dveřích Sborového domu.)
Ve shora uvedeném čase se budu věnovat „Historii Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Jablůnce v 18.–20. stol.“ – Pokud víte o dobrých pamětnících či máte doma nějaké listinné dokumenty týkající se tohoto tématu a této doby, budu vám vděčen za
případnou pomoc v práci na tomto projektu.
Od 4. dubna 2014 pak budu opět k dispozici. – V této souvislosti
ještě připomínám, že vždy je lépe se na případnou schůzku domluvit telefonicky předem; příp. osobně ve farní kanceláři ve středu od
14 do 17 hodin. 			
Martin Tomešek, kazatel

Klub Jabloňka
Klub Jabloňka zve všechny maminky (tatínky, babičky) a děti
mezi nás.
Víc info + aktuální program najdete na www.klubjablonka.estranky.cz. 			
Mgr. Renata Tomešková

Církev a svět...
Možná se ptáte: „Jaký přínos má církev pro svět?“ Než dlouhé
rozepisování, uvedu několik praktických příkladů jen z letošního
roku...
Možná, že ani netušíte jaký má přínos jedna malá částečka celé
církve – evangelický sbor v Jablůnce (oficiálně: Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce).
Tak tedy: mimo bohoslužebná shromáždění, která jsou pro náš
duchovní život stěžejní, je mnoho reálných věcí, kterými jsme směli letos přispět k rozhojnění Boží lásky, v naší obci i ve světě: spoluúčast na Tříkrálové sbírce, modlitební týden – prosby a přímluvy
nejen za křesťany, ale za celý svět. Finanční i duchovní podpora
v Hospici Citadela ve Valašském Meziříčí; Probouzení a Uspávání broučků a v neposlední řadě několika finančními sbírkami na
postižené z celého světa (pomoc Syrským uprchlíkům, vdovám a
sirotkům v Etiopii, postiženým povodněmi v České republice, postiženým po hurikánu na Filipínách...). – Církevní sbírky jsou doru-

čovány přes ověřené jednotlivce či instituce tak, aby byla zajištěna
smysluplnost a účelnost vynaložených finančních prostředků.
Jsme si dobře vědomi, že to neděláme sami ze sebe, ale toto dílo
se daří díky velké milosti Boží, která nás všechny zahrnuje.
M. Tomešek, občan Jablůnky

Obnova dětského hřiště
„Na Rybníčku“
Drazí spoluobčané!
Koncem loňského roku byla v této obci znovu oživena myšlenka na dětské hřiště pro veřejnost. – Matky dětí z Klubu Jabloňka
se domluvily, že by vzaly iniciativu do svých rukou a rády by pro
tuto skutečnost něco konkrétního udělaly. – Zcela logicky z toho
vyplynuly dvě věci: 1. pomocí rozličných grantů: podat projekt na
multifunkční hřiště v souladu s platnou legislativou. A současně za
2. obnovit stávající hřiště v katastru obce.
Bylo hned zřejmé, že projekt multifunkčního hřiště se může vyřizovat několik měsíců, ba i let, a tak jsme se, nyní již všichni – nejen
matky, ale i otcové – rozhodli, obnovit svépomocí stávající hřiště
v části „Cigánov“, v lokalitě „Na Rybníčku“. – Název tohoto místa
není již možno přesně určit. Jisté jen je, z nedaleké historie, že
zhruba před padesáti lety se zde nacházela stojatá voda, která toto
území zabírala. – Snad, lze se domnívat, dle pamětníků pamětníků
a pečlivé práce pí. Kronikářky Jany Brinčekové, že je název odvozen od skutečného rybní(č)ku, který se zde nacházel. – Později toto
toto území bylo součástí mlýnského náhonu.
Historicky jisté je, že v 80.–tých letech 20. stol., obyvatelé obce
v „Akci Z“ zde začali budovat dětské hřiště; „Rybníček“ zčásti zasypali – voda byla svedena pod místní komunikaci a do přilehlého
Dráhového potoka. – V rámci „Akce Z“ bylo vykáceno několik
stromů – Dřezovců trojtrnných – postavily se lavičky, kolotoče,
skluzavky, houpačky pro děti, byl vyset a udržován trávník. – Scházeli se zde rodiče se svými dětmi; odrostlejší děti zde hrávaly fotbal a jiné hry. Opékalo se zde. A pan Martinek tu promítal kino.
Ve stručnosti vyjádřeno: hřiště bývalo udržováno v pěkném stavu,
včetně natírání oplocení, laviček, hřištních prvků, a pak už se na
to... zapomnělo. – Tím zcela jistě neopěvuji dobu minulou, a je
dobře, a s velkou vděčností i překvapením vidíme, že i dnešní doba
vede lidi k tomu, že se dovedou semknout k dobré práci.
Podařilo se: opravit železný kolotoč – byla zhotovena nová sedátka, byla natřena železná konstrukce. Od základů bylo vybudováno
nové pískoviště. Opraveny tři houpačky – vyrovnány konstrukce,
dány nové sedáky a obnoven celkový nátěr. Částečně upraven terén
a nově oplocen celý areál. Mimo to pak byly vybudovány také nové
nosné tyče pro volejbal. Rovněž se pracuje také na „Bike parku“
(sportovní cyklistické zóně).
Děkujeme všem iniciátorům, zejména paní Iloně Uhříkové a
Renatě Tomeškové, které si tuto aktivitu vzaly za svou ohledně
organizace práce, dokumentace, apod. Rovněž děkujeme p. Radku Juřínkovi, který pomohl pracovním nasazením a mnohé z prací
zafinancoval. – A děkujeme zejména všem rodičům i rodinným příslušníkům, kteří se na společném díle podíleli.
Závěrem je, pro časté dotazy, dobré připomenout, že toto hřiště bylo opraveno svépomocnou iniciativní aktivitou rodičů a dětí.
– Posléze, bylo hmotně i finančně přispěno OÚ Jablůnka, za čež
rovněž děkujeme.
I přes toto naše veškeré úsilí na obnově bývalého hřiště „Na Rybníčku“, věřím, že se, ve spolupráci s OÚ Jablůnka, podaří pro tuto
obec vybudovat kvalitní multifunkční hřiště s moderními prvky pro
radost všem spoluobčanům.
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Bc. Martin Tomešek, DiS. et DiS.

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
blíží se nám konec roku 2013 a začátek roku 2014 a tedy i
čas zhodnocení roku 2013 z pohledu nás – hasičů. Stejně jako
v letech předešlých jsme pokračovali v prohlubování spolupráce s ostatními složkami a spolky v obci (myslivci, včelaři, TJ
Spartak Jablůnka, Svaz postižených civilizačními chorobami a
další) a v neposlední řadě hlavně se samotným Obecním úřa-

dem. V roce nadcházejícím a v dalších letech se budeme snažit
tyto spolupráce ještě více prohlubovat a utužovat.
Ve spolupráci s Obecním úřadem v Jablůnce jsme letos již
tradičně uspořádali Soutěž O nejlepší jablůnecků Jabkovicu a
Soutěž O putovní pohár starosty obce Jablůnka. Zároveň se
nám podařilo zateplit a zrekonstruovat prodejní stánky na výletišti za hasičskou zbrojnicí tak, aby splňovaly požadované
hygienické normy.
Stejně jako v roce minulém, tak i letos pokračovalo v činnosti naše družstvo mužů nad 35 let, které se zúčastnilo tří soutěží,
z nichž největší úspěch bylo 2. místo z noční soutěže konané na
Bystřičce. V těchto aktivitách budeme v dalších letech pokračovat a doufáme, že výsledky budou i nadále takto uspokojivé.
Děkujeme představitelům obce i všem občanským sdružením a sponzorům za podporu a dobrou spolupráci a budeme se
těšit na další spolupráci v roce 2014.
Do nového roku 2014 přejeme všem občanům naší obce
hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Za Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka
Mrlina Radek, jednatel SDH

Výjezdová jednotka SDH Jablůnka
Výjezdová jednotka letos (k datu 23. 11. 2013) zasahovala
celkem u 28 mimořádných událostí. Převážně se jednalo o požáry lesních porostů. Nejvíce výjezdů měla naše jednotka do
Vsetína. V naší obci jsme zasahovali u čtyřech mimořádných
událostí. Jednalo se především o požáry způsobené pálením
klestí, kde škody na majetku byli minimální. V lednu tohoto
roku jsme byli také povoláni k rozsáhlému požáru skladu elektroniky v nedalekém Zlíně, kde naše jednotka zasahovala téměř 16 hodin. Dvakrát jsme byli přivoláni k pomoci při pátrání
po pohřešované osobě.
V naší obci jsme mimo zásahy také vypomáhali např. při
umývání cest, čištění kanalizací a studní, kropení fotbalového
hřiště, ořezy starých nebo nebezpečných stromů a dalších činnostech, kde byla potřeba naše technika.
Během roku jsme se zúčastnili několika odborných školení
na stanicích profesionálních hasičů ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Zlíně. Celá jednotka
také absolvovala speciální cvičení v polygonu
ve Valašských Kloboukách, který slouží k výcviku při zásahu s dýchací technikou v silně
zakouřeném prostředí. Podíleli jsme se i na cvičení, jehož námětem byl požár lesního porostu, a to v obcích Hovězí a Pržno. Také jsme si
připravili simulovaný zásah na největší bytový
dům v naší obci (vedle vlak. nádraží), kde jsme
měli za úkol evakuaci osob pomocí žebříků a
nosítek při případném požáru v tomto domě. V
průběhu roku jsme byli též pozváni na několik slavnostních akcí do sousedních obcí, kde
se předávala nová hasičská technika. Zařídili
jsme si i exkurzi do firmy Indet Safety Systems
ve Vsetíně i do její pobočky v Jablůnce. Tato
exkurze se týkala případného požárního zásahu

ve firmě.
Opět jsme zavítali do Mateřské školky Jablůnka, kde jsme
ukázali a předvedli naši techniku. Tuto techniku si mohli prohlédnout také nejen děti na dětském táboře v Pržně a na dětském dni v Mikulůvce.
Naše komunikace směřovala i směrem k firmám v naší obci,
od kterých jsme obdrželi několik významných sponzorských
darů, za což jim chceme touto cestou ještě jednou poděkovat.
Samozřejmě velké díky patří i OÚ Jablůnka, bez jejichž finanční pomoci by naše jednotka nemohla fungovat.
Na závěr mi dovolte jménem celé výjezdové jednotky popřát
klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především
pevné zdraví a rodinnou pohodu.
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Rott Otakar, zástupce velitele JSDH Jablůnka

Fotbalový klub Jablůnka
Od letošního roku začíná nová éra fotbalu v Jablůnce. Dne
12.4.2013 byl zaregistrován nový oddíl pod názvem Fotbalový
klub Jablůnka, který vznikl osamostatněním se od TJ Spartak.
Hlavním cílem vzniku nového oddílu je udržet a zlepšit kvalitu

fotbalu v naší obci a snaha pokračovat v dlouholeté tradici této
sportovní aktivity pro další generaci.
Prvním krokem k dosažení tohoto cíle bylo zvolení nového

výboru, který si stanovil za úkol zejména zrekonstruovat veškerá
zázemí jako jsou šatny domácích a hostů, sprchy domácích a
hostů, celkový vzhled budovy, opravit stávající starou dřevěnou
tribunu, zprovoznit rozhlas, zvelebit celkové prostředí areálu
fotbalového hřiště a zajistit materiálově a finančně bezproblémový
chod celého fotbalového klubu od mužů až po mladší přípravku.
Z těchto stanovených cílů je většina již splněna a v současné době
zbývá pouze zrealizovat úplnou rekonstrukci sprch a umýváren
v šatně domácích a hostů, které jsou v havarijním stavu (nutno
provést zcela nové veškeré rozvody včetně nových obkladů a
všech zařizovacích předmětů a vodovodních baterií). Dále zbývá
dokončit finální venkovní nátěr celé budovy, který bude proveden
na jaře příštího roku.
V současné době pod hlavičkou FK Jablůnka fungují v obci 3
fotbalová mužstva: Muži „A“ hrají krajskou soutěž I.B třídu, „B“
tým IV. třídu a mladší přípravka nás reprezentuje v okresu.
„A“ mužstvo pod vedením Jana Kamase a trenéra Aleše
Vyškovského skončilo v minulé sezoně na 10. místě se ziskem
31 bodů a s přehledem uhájilo své setrvání v krajské soutěži. Po
podzimní části muži figurují v tabulce na 5. místě, což je nejlepší
umístění za poslední roky. Ve 13. utkáních získali 22 bodů za 7
výher, 1 remízu a 5 proher s aktivním skóre 20:18. Trenér Aleš
Vyškovský zabudoval do mužstva několik posil, které prokázaly
svou výkonnost. Nejlepším střelcem týmu je Lubomír Horák, který
zatížil konto soupeřů devíti přesnými zásahy.
Jablůnecká rezerva pod vedením Jana Havlíka a Martina
Václavíka obsadila v probíhající části soutěže 4. pozici, když
získala v 7 zápasech 13 bodů (3 – 4 – 2, skóre 19:16). Nejčastějšími
střelci jsou Roman Kaňák a Michal Pavlica. Zimní přestávku
vyplní týmy tréninky v místní sokolovně. „A“ mužstvo doplněno
hráči „B“ týmu pod vedením trenéra Aleše Vyškovského zvažuje

účast na zimním turnaji na umělé trávě, kterého je již tradičním
účastníkem a který pravidelně fyzicky i herně vylepšuje potenciál
hráčů. V plánu zimní přípravy by také neměly chybět běžky a
každoroční vánoční a silvestrovský fotbálek na hřišti.
Budoucnost jablůneckého fotbalu zajišťuje trenér Luboš Janírek
se svými mladými svěřenci, kteří hrají soutěž mladších přípravek.
Trénují pravidelně dvakrát týdně a výsledky této práce se odráží
v mistrovských zápasech, které se hrají turnajově za účasti více
družstev najednou na zmenšený hracích plochách a menších
brankách. Trénink mladší přípravky v zimním období bude
probíhat jednou týdně v místní sokolovně. Zimní příprava bude
zpestřena účastí na vybraných halových turnajích. Na fungování
mladší přípravky se podílí také rodiče, kteří pomáhají při organizaci
zápasů a dopravě dětí na utkání a turnaje. Za to jim náleží naše
velké poděkování.
Potenciální noví fotbalisté z řad dětí ročník narození 2005 a
mladší se mohou přihlásit u pana Janírka tel. 739284781.
Mezi další pravidelné aktivity našeho fotbalu patří utkání „starých
pánů“, které se každoročně koná na počest památky našeho dobrého
kamaráda a výborného fotbalisty Břetislava Hrušky.
Důležitým faktorem pro dobrý fotbal je vždy kvalitně připravená
hrací plocha, o kterou našemu klubu již několik sezón dobře pečuje

pan Janeček Kovář společně se zaměstnanci obecního úřadu. Další
nezbytné zázemí, tj. praní dresů, lajnování apod. dlouhodobě
zajišťuje hospodář Bobin Dančák.
Dosažení všech stanovených cílů a bezproblémový chod
Fotbalového klubu by nebyl možný bez finanční pomoci sponzorů.
Mezi hlavní sponzory patří zejména OÚ Jablůnka se starostou
panem Čeňkem Hajným a dále firma PK – Partner, s.r.o., stavební
firma Radek Juřínek, týdeník Jalovec, Richard Vala a další menší
sponzoři. Všem sponzorům náleží naše poděkování.
Na oficiálních webových stránkách jablůneckého fotbalu www.
tjs.webgarden.cz si můžete přečíst aktuální dění v oddíle (výsledky,
tabulky, sestavy, články, statistiky), prohlédnout si několik fotek
nebo se zapojit do diskuze či ankety.

Jménem fotbalového klubu Jablůnka děkují členové výboru
Radek Roubal, Jiří Nogol, Zdeněk Mrlina, Jan Kamas, Lubomír
Janírek a všichni fotbalisté za Vaši přízeň a přejí všechno nejlepší
v roce 2014.
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Volejbalový tým Draci Jablůnka
jako každým rokem i letos,se náš volejbalový tým zapojil do různých aktivit v Obci Jablůnka. Uspořádali jsme Volejbalový turnaj,vypomohli jsme na stezce odvahy a jako každým a to již 8. rokem
jsme v Obci chodili jako Čert, Mikuláš, Anděl.. a další.

Tímto bychom chtěli poděkovat OU Jablůnka,za sponzorský
dar, který nám druhým rokem poskytnul na zakoupení masek.Naši
členové chodí ve svém volném čase nejen po lidech, ale navštíví i
školu a školku,ve které nechávají tradiční sponzorský dar.
Odměnou je nám vždy úsměv a rozzářené oči dětí,které v tyto
nadpřirozené jevy ještě věří a snad se i trochu bojí...V nadcházejícím roce 2014 bychom chtěli uspořádat i Dětský den,jen doufáme,
že se nám podaří zajistit dostatečná podpora rodičů a sponzorů..bez
kterých by tyto aktivity zrealizovány nebyly.Náš tým je dobrovolný
a neziskový,vše je jen o nadšení a dobré vůli členů a také o pomoci
a přístupu okolí.Těšíme se na to,že v příštím roce se opět zase sejdeme a společnými silami dokážeme zabavit a pobavit naše i Vaše
děti a samozřejmě i nás a Vás..
Snad se nám ten příští rok opět vydaří a snad se najde i více
„bláznů“ a v naší obci přibudou další aktivity,které nás vytáhnou z
křesel od počítačů..
PF 2014 volejbalový tým Draci
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Volejbalový oddíl Jablůnka
V současnédobě reprezentuje Tělovýchovnou jednotu Spartak se však o tento sport v obci zajímal a pravidelně navštěvoval miJablůnka pouze jediný registrovaný oddíl, a to oddíl volejbalu žen, strovská utkání již vzpomínané generace dívek, které několik let
který se již několik let účastní okresní soutěže a umísťuje se vždy úspěšně reprezentovaly obec v krajském přeboru juniorek a dona předních místech tabulky.
dnes i v kategorii dospělých jsou oporou ligových a krajských týmů
Minulý ročník - 2012/2013 – naše ženy okresní přebor dokonce (Přerov, Brno, Vsetín, Hošťálková).
vyhrály, avšak o postupu do krajské soutěže neuvažovaly z důvodu
Tímto bych chtěla za všechny volejbalové hráče současné i býmateřství několika hráček, malé členské základny a v neposlední valé poděkovat Frantovi za jeho přínos jablůneckému volejbalu a
řadě i z důvodu finanční náročnosti.
hlavně bych mu chtěla popřát pevné zdraví a pohodu do dalších let
Vzhledem k tomu, že žádné žačky nenavázaly na úspěšné dívky u příležitosti jeho životnímu jubilea, které v prosinci oslavil.
narozené r. 1986,1987, má družstvo žen pouze 7 stabilních hráček.
Libuše Martinková
Při nemoci nebo úrazech si musí vypomáhat při
soutěžních utkáních i přespolními.
Účast na trénincích doplňují i muži, kteří rovněž
hrají okresní soutěž , avšak za vsetínské oddíly,
protože v Jablůnce se mužský volejbal vytratil již
před lety. Vytratil se s odchodem do volejbalového důchodu pana Františka Matošky, hráče, který spolu s dalšími spoluhráči i funkcionáři drželi
takřka 20 let standard tohoto sportu v obci, kdy se
účastnili krajských soutěží a turnajových klání, ze
kterých vozili pěkná umístění. Mužský volejbal
se sice už v Jablůnce nehraje, ale díky Frantovi
se snad ještě chvilku udrží volejbal ženský, který
založil v naší TJ spolu se svojí paní Alenou, která stála u zrodu ženského družstva a manžela v té
době ustanovila trenérem. Pod jeho vedením ženy
vyhrály okresní soutěž a rok působily i v krajské
soutěži. Žezlo trénování poté předal p. Matoška
dále, takže jeho volejbalová stopa je otištěna i v Zleva: A. Kovář, J. Krchňák, J. Polášek, M. Vančura, J. Dresler, J. Nohavica, F. Maletech, kdy už aktivně nehrál ani netrénoval. Vždy toška, ležící: S. Šlerka.

Ženy po posledním zápase podzimní části (zatím na čele tabulky OP): zleva: H. Fialová, M. Polášková, L. Martinková, M. Zubíková, J.
Michalčáková, V. Sobková, S. Hurtíková
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Přijímáme objednávky na Vánoční cukroví:
Čajové pečivo:
Vanilkové rohlíčky- křehké těsto s ořechy a vanilkou
Pracky – ořech.těsto s kakaem a kořením
Vínové ( měsíčky, slzy, prasátka, komety, aj.)
Linecké s marmeládou (hvězdičky, kytičky, aj.)křehké těsto
promazané džemem
Povidlový chlebíček
Třené kakaové rohlíčky plněné marmeládou – čokoládová
poleva
290 Kč / kg
Krémové pečivo:
3 dny trvanlivost
Čokoládové podkovy likérové
mocca oválky – kávové
Linecká srdíčka- ořechové s růž.polevou
pařížské jádrové rohlíčky
Ořechové košíčky, kokos.kuličky
otevřené škeble karamelové
Stromečky –vanilkový krém
hříbky - čok.krém 			
7 Kč/kus

KOUPÍME LES!!(příp. DŘEVO),
LOUKY, PASTVINY, ORNOU PŮDU,
VŠE NAD 1 ha! VALAŠSKO A MORAVA !
ODMĚNA I ZA TIP K PRODEJI!
PLATBA V HOTOVOSTI!
SERIÓZNÍ JEDNÁNÍ TEL: 732 210 288
PROVÁDÍME NÁTĚRY A OPRAVY PLOCHÝCH STŘECH,
VČETNĚ UMYTÍ WAP, HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚRY,
ZATEPLENÍ.
OSVĚDČENÉ TECHNOLOGIE.
TEL: 731 916 662

Jablůnecký zpravodaj vydal Obecní úřad Jablůnka 16. prosince 2013
Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 603 477 631. Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

