JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2012

Vážení spoluobčané,
rok 2012 pomalu končí, a proto mně dovolte, abych Vás seznámil s činností orgánů obce a Obecního
zastupitelstva během tohoto roku.
Chci všem občanům Jablůnky poděkovat za toleranci a trpělivost, se kterou snášíte všechny důsledky
kanalizace, kterou jsme v roce 2012 zkolaudovali. V opravách a rekonstrukcích v intravilánu obce budeme
pokračovat i v roce 2013, ale tyto úpravy již nebudou tak zasahovat do soukromí našich občanů.
Vám vážení spoluobčané přeji jménem svým i ZO klidné a 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 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

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.
4. nesmí se přečerpat domovní septik do splaškové kanalizace, ale vyvést 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, 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

Regenerace urbanizované krajiny – obec Jablůnka
Dotační titul byl vyhlášen v minulém roce Ministerstvem životního prostředí v prioritní ose 6 – zlepšení stavu přírody a krajiny. Až v letošním roce nám přišlo rozhodnutí o schválení dotace.
Smlouva se SFŽP byla podepsaná na začátku října. Na zhotovitele
prací byla výběrovým řízením vybrána firma Les a zahrada s.r.o.
Práce na znovuobnovení zeleně v naší obci již byly započaty.

Podle harmonogramu schváleného SFŽP bude objem finančních
prostředků představovat částku cca. 709 000 Kč. Zbývající částka
bude dočerpána v roce 2013.Celkové náklady na úpravu zeleně
čítají 2500 000 Kč. Bylo pokáceno 46 stromů. Nově bude vysázeno 1972 stromů a keřů.
Čeněk Hajný – starosta

Oprava místních komunikací v obci
V letošním roce jsme pokračovali v úpravě povrchů MK. Na
cestách, kde byl povrch po kanalizaci upraven penetrací, protože podklad pod živičný povrch nebyl kvalitní, byl dodělán
koberec na několika úsecích MK. Práce byly ukončeny v listopadu a na úpravy byla z obecního rozpočtu uvolněna finanční
částka 520 000 Kč. V roce 2013 budeme v úpravách pokračo-

vat. Máme podanou žádost o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ve výši 1 800 000 Kč a pokud dotaci dostaneme a
z obecního rozpočtu bude možno uvolnit 500 000 Kč, budou
všechny MK upraveny živičným povrchem. Jsem přesvědčen,
že tento nelehký úkol zvládneme.
Čeněk Hajný - starosta

Vážení spoluobčané, dovolte mně abych Vás pozval již k tradičnímu uvítání Nového
roku 2013 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný - starosta
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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 2012 obec obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky dobrovol-

ných hasičů 310 000Kč. 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

Majitelům psů
Vzhledem k tomu, že přibývá psích mazlíčků a ne každý z našich
občanů si po svém péjskovi uklidí, rozhodlo OZ obce Jablůnka
každému poplatníkovi místního poplatku za psa poskytnout 50
ks sáčků na psí extrementy. Tyto sáčky si každý poplatník může
vyzvednout na OÚ Jablůnka při placení komunálního odpadu nebo
kterýkoliv pracovní den.
K této výzvě občanům, kteří vlastní psa přistoupilo OZ poté, co
psích extrementů na chodnících, místních komunikací a zelených
plochách neustále přibývá. Je povinností vlastníka psa pohybujícího se na cizích pozemcích extrementy odstranit. Pro tento účel byly
instalovány odpadkové koše v několika částech naší obce.Chci
požádat všechny majitele psů, aby byli psi označeni identifikační
známkou, kterou dostávají majitelé při platbě na OÚ a to pro lepší
dohledání majitele psa.
Věřím, že tímto alespoň trochu přispějeme ke zlepšení našeho
okolí.
Čeněk Hajný - starosta

Obecní lesy

Stočné
Stočné za rok 2012 bude všem domácnostem vyúčtováno
začátkem roku 2013.Faktury budeme rozesílat postupně a to
do dubna 2013.Při výpočtu celkové částky budeme vycházet z
podkladů, které dostaneme od VaK a.s. Vsetín..Cena stočného
pro rok 2012 činí 19,70 Kč/m3 včetně DPH.
Stav vodoměru VaK a.s. odečítá k listopadu 2012.V celkovém vyúčtování od VaK a.s. není započten měsíc prosinec,tento
proto budeme dopočítávat podle průměrné spotřeby za celý
rok. Z toho důvodu nebude konečný stav odběru vody v m3
stejný jako konečný stav, který obdrží každá domácnost od
VaK a.s. Vsetín.
Tak jako v předešlém roce můžete platbu za stočné uhradit
složenkou nebo přímo na účet č.86-7745540257/0100, v.s. číslo domu.			
Daniela Hubníková

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. Celková těžba
v tomto roce dosáhla cca 1 300 metrů kubických dřevní hmoty.
Na mýtní úmyslnou těžbu z tohoto množství připadlo 77%, na
výchovnou těžbu připadlo 11%, na nahodilou těžbu dříví napadenou kůrovci 9% a na nahodilou těžbu ostatní připadla 3% z uvedeného množství.

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 rok
a půl. 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. Jsou zde připraveny kůrovcové lapače, feromony i
širokospektrální insekticidy.
S pozdravem Lesu Zdar!
Ing.Haschka Libor
Správce obecních lesů a OLH

Stálí pracovníci v dělnických profesích zajišťovali v letošním
roce hlavně zimní údržbu místních komunikací a chodníků a v letních měsících také údržbu zelených obecních ploch.
Zaměstnali jsme několik pracovníků z úřadu práce na veřejnou
službu, později někteří z nich přešli na veřejně prospěšné práce. V
této chvíli zaměstnáváme 5 pracovníků na VPP a 4 pracovníky ve
stálém zaměstnaneckém poměru. Pracovníci ve veřejné službě byli
velkou pomocí při údržbě životního prostředí v obci a určitě se v
jejich případě nejednalo o nějaké nucené práce. Zajímavostí je, že
několik pracovníků delegovaných na veřejnou službu si okamžitě
zajistilo stálé zaměstnání.
Naši pracovníci se mimo jiné podíleli ve zkratce na těchto pracích: chodník a nová autobusová zastávka u Martínků, odstranění
mostu na Drahovém potoku, zvednutí mostu tamtéž, opravy chodníků a obrubníků kolem obslužných komunikací v obci, kanalizační
přípojky k obecním budovám, údržbu hřbitova v Jablůnce a Pržně,
opravy vjezdů k obytným domům po kanalizaci, likvidaci dřevního
a rostlinného odpadu a mnoha a mnoha dalších pracích v obci. Na-

jdou se samozřejmě lidé, kteří kritizují práci těchto lidí, v některých
případech oprávněně, ale v celku si myslím, že práce odváděná touto partou lidí je dobrá. Některým kritikům bych doporučoval podívat se nejprve na Zákoník práce a teprve potom si stěžovat.
V zimním období 2012 – 13 bude údržbu cest provádět opět firma Martin Urban a samozřejmě naši pracovníci s naší mechanizací. Upozorňuji řidiče parkující na místních komunikacích, aby v
zimních měsících auta parkovali na svých pozemcích. Pokud bude
některá z ulic neprůjezdná, nebude tam zimní údržba provedena,
v krajním případě necháme vozidlo odtáhnout. Apeluji na řidiče,
v zimních měsících buďte k sobě i chodcům ohleduplní, nejsme
schopni hned protáhnout ulice na šířku dálnice a propustnost provozu v ulicích bude snížena. U komunikací s větší svažitostí jsou přichystané bedny s posypem a budeme se snažit takto zajistit všechny svažité komunikace v Jablůnce. Věřím ve váš rozum a slušnou
komunikaci, kterou se dá k naší spokojenosti zvládnout případné
nedostatky či chyby. 		
Petr Kochwasser

PRACOVNÍ SKUPINA
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Hospodaření obce
Zastupitelstvo obce Jablůnka schválilo rozpočet na r. 2012 se všemi známými skutečnosti. Příjmy a výdaje, které byly podloženy
smlouvami nebo jiným způsobem během roku 2012 se schvalují jako změny rozpočtu , a tyto se nezveřejňují. Daňové příjmy,
běžné příjmy odpovídají svojí výší i skladbou rokům minulým a hlavní změny jsou v oblasti transferů. Příjmu transferů předchází
dlouhodobá příprava investičních i neinvestičních akcí a následně čekání na schválení žádosti o dotaci nadřízeným orgánem. V roce
2012 jsme kromě opakujících se dotací na správu a školství obdrželi od KÚ Zlínského kraje dotace pro jednotku požární ochrany
ve výši 310 000,-Kč, které mají pomoci zajistit akceschopnost JPOII. Od Státního zemědělského intervenčního fondu jsme dostali
dotaci na „Rekonstrukci lesní cesty Šviračka“ ve výši 1999 830,-Kč .
Akce byla fyzicky provedena již v roce 2011. V naší obci v podzimních měsících začala akce „Regenerace urbanizované krajiny“ , která je financována Státním fondem životního prostředí a fondem EU. Pro tento rok bude z celkové částky 2 343 803,-Kč
vyčerpáno 709 000,-Kč za kácení, výsadbu dřevin a práce v zelených zónách obce. Na zasedání ZO 21.11.2012 byla schválena
úvěrová smlouva s Českou spořitelnou,a.s., jejíž finanční prostředky ve výši 3 000 000,-Kč nám pomohou uhradit faktury za opravy
komunikací po stavbě kanalizace. Tato půjčka bude navedena v další změně rozpočtu. Podrobný rozpis schváleného rozpočtu a
závěrečný účet obce za r. 2011 , 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 :
TEXT

Upravený rozpočet v tis.Kč

PŘÍJMY CELKEM:
Daňové příjmy-položka 1111 až 1211
Poplatky za komunální odpad /od obyvatel/
Poplatky ze psů
Poplatky správní- hrací automaty,matriční poplatky
Dotace na regeneraci krajiny,JPOII,volby,knihovnu ,školství
Daň z nemovitostí
Převod z fondu hospodářské činnosti-lesní hospodářství,ČOV
Běžné příjmy za služby,nájmy bytů, nebytové prostory..
Prodej nemovitostí –bytový dům č.615,prodej pozemků
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
Rozdíl mezi počátečním a aktuálním stavem peněžních pros.

24 874
13 770
750
60
522
5 477
900
1 000
2 394
971

VÝDAJE CELKEM:
Pěstební činnost – pojištění
Místní komunikace-oprava MK , dopravní obslužnost
Kanalizace -trubky na přípojky, opravy dešťové kanalizace
Příspěvek na provoz pro mateřskou školu
Příspěvek pro základní školu ,dotace KÚZK
Kultura,knihovna,SPOZ/sbor pro občanské záležitosti/
Tělovýchova-příspěvky TJ,zájmovým organizacím,
Místní rozhlas-údržba/ 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 –dotace na regeneraci zeleně v obci,pohřebnictví
Technický provoz obce/stroje,dělníci, veřejně pros.práce..
Sociální pomoc,příspěvky důchodcům na obědy
Veřejné osvětlení
Sbor dobrovolných hasičů/JPO II/,ochrana obyvatelstva
Místní správa,zastupitelstvo obce,volby do ZK a Senátu ČR
Finanční operace-DPH,daň z př.práv.osob,úroky z úvěrů,..
Ostatní činnosti/příspěvky nadacím,svazkům obcí./
Položka 8901-cizí prostředky
Splátky úvěrů,/Komerční banka,a.s. ,Česká spořitelna,ČSOB..,SFŽP/
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

24 874
38
919
142
619
3 146
648
139
114
536
453
1 201
279
1 808
2 167
152
350
898
5 125
1 105
41
0
4 994
0

Skutečnost v tis.Kč
20 960
12 768
740
60
426
3 881
948
485
2 084
871

-970
-1303
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20 960
38
858
140
569
3 064
562
80
34
424
410
1 008
233
454
1 842
117
195
728
4 671
952
31
12
4 538
0

Odpadové hospodářství v roce 2012
V tomto roce vykazujeme v odpadovém hospodářství obce
podobné výsledky jako v roce předchozím. Třídění odpadů se v
některých ohledech zlepšilo a to i s pomocí firmy Drako, jejíž majitelka paní A. Hříbková se stala živnostníkem roku 2012 ve Zlínském
kraji. Dosáhli jsme v tomto roce velmi dobrého výsledku právě v
tříděném odpadu, kde jsme mezi obcemi nad 500 obyvatel obsadili
1.místo a získali Keramickou popelnici Zlínského kraje s prémií
od firmy EKO-KOM ve výši 30.000,- Kč. Po loňském úspěchu ve
sběru elektromateriálu a elektrospotřebičů a Keramické popelnici
ZK s prémií 15.000,- Kč je to další potvrzení toho, že se naše obec v
nakládání s tříděným odpadem ubírá správným směrem. K tomuto
příznivému stavu nám dopomáhá Sběrný dvůr s vedoucím panem
M. Pajdlou a je vidět, že vybudování tohoto sběrného místa byla
dobrá investice.
Při této příležitosti chci upozornit občany, že sběrný dvůr je zařízení kde odebíráme tříděný odpad, velkoobjemový odpad a nebezpečný odpad. Toto místo není smetiště, jak si někteří lidé myslí, ale
je to sběrné místo, které se řídí Provozním řádem Sběrného dvora

v Jablůnce který je k nahlédnutí přímo na místě. Sběrný dvůr je
místem, které slouží výhradně občanům Jablůnky a pokud chceme
dobře hospodařit v odpadovém hospodářství, musíme si uvědomit, že my si platíme tyto služby a ne naši známí či lidé z okolních
obcí. Nás všechny to stojí peníze, zatím je to cca 1,10 Kč denně,
a pokud chceme udržet tento poplatek ve stejné výši i v dalších
letech, musíme se řídit danými pravidly. V tomto případě pravidla
určuje Provozní řád SD v Jablůnce a na jejich dodržování dohlíží
vedoucí dvora pan Pajdla. Ještě chci apelovat na občany, prosím,
podívejte se na provozní dobu Sběrného dvoru a odpady sem vozte
v této době.
Firma JOGA VALAŠSKO zůstává i v dalším roce naší svážnou
firmou a bude nám vykonávat kompletní služby týkající se svozu
komunálního a separovaného odpadu, Sběrného dvora a evidence
odpadů.
Vážení spoluobčané, na závěr vám chci všem popřát krásné
prožití vánočních svátků a doufejme, že dobrý a šťastný Nový rok
2013.
Petr Kochwasser

V roce 2013 se budou platit poplatky za vývoz odpadů a za psy
od 1.2.2013 do 31.5.2013 na pokladně obecního úřadu. Posunul se
oproti minulým rokům datum splatnosti o 1 měsíc.
Poplatek za vývoz odpadů:
osoba trvale hlášena v obci:
400,-Kč
osoba trvale hlášená na pasekách : 250,-Kč
Povinnost platit poplatek nově vzniká vlastníku rodinného domu,
bytu, nebo stavby určené k individuální rekreaci nacházející se na
území obce, ve kterém není hlášená žádná osoba k trvalému pobytu
/Zákon č. 174/2012 Sb., ze dne 1.7.2012/.
Od poplatku jsou osvobozeny děti narozené během roku 2013,
fyzické osoby nezvěstné s trvalým pobytem na ohlašovně Obecního úřadu Jablůnka, od poplatku může být částečně osvobozen
poplatník, který je umístěn v sociálním ústavu nebo zdravotnickém

zařízení na dobu delší než 3 měsíce, dále je osvobozen od poplatku
poplatník, který se po dobu delší než 6 měsíců zdržuje v zahraničí.
Při úhradě obdržíte štítek na popelnici a sáčky na tříděný odpad.
Poplatek psi :
poplatek na rok za 1 psa :
300,-Kč
starobní,invalidní důchodci : 150,- Kč
poplatek na pasekách:
50,-Kč
Poplatku podléhají psi starší 3 měsíců.
Osvobozeni od poplatku jsou osoby s těžkým zdravotním
postižením , kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod.
Pokud nebude místní poplatek za rok 2013 uhrazen do konce
tohoto roku, bude v následujícím roce vystaven poplatníkovi platební výměr se základním poplatkem + sankčním poplatkem.
Jestliže poplatník neuhradí ani tento platební výměr ve stanoveném termínu, bude se dlužná částka vymáhat soudní cestou.

Informace k místním poplatkům
v roce 2013 za vývoz odpadů a za psy

MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
V Jablůnce je k 30.11.2012 hlášeno k trvalému pobytu 2051 osob, z toho 1014 mužů a 1037 žen.V tomto součtu nejsou ovšem zahrnuté
odhlášené osoby za rok 2012, neboť tento údaj nám v současné době z důvodu změny legislativy není oznamován.
Naší nejstarší občankou je paní Anna Čablíková , Jablůnka 10l, která letos oslavila vzácné životní jubileum – 100 let. V obci žije 5
seniorů starších 90 let.
Naším nejmladším občánkem je Sofie Mikulčíková.
Do Jablůnky se letos přihlásilo k trvalému pobytu 61 osob. V letošním roce uzavřelo sňatek 16 našich občanů, narodilo se 15 dětí,
zemřelo 27 našich spoluobčanů.

Zemřeli naši spoluobčané:
Oldřich Juřica		
Pavel Koňařík		
Marie Tichá		
Vlasta Škrlová		
Ladislav Ent		
Karel Adámek		
Jaroslav Kotrla		
Pavel Bebjak		
Petr Pala			

64 let
69 let
74 let
86 let
71 let
93 let
79 let
43 let
46 let

Ivana Adámková		
Ivana Floríková		
Jan Lukáš		
Antonín Macháč		
Milan Spurný		
Ivanka Adámková		
Jiřina Andrejková		
Marie Tichánková		
Jitka Bařáková		

69 let
72 let
91 let
56 let		
57 let
64 let
82 let
77 let
87 let
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Jiří Hrabina		
Marie Bělíčková		
Mojmír Lukáš		
Věra Stodůlková		
Pavel Papavasilevský
Robin Šťastný		
Zdenka Baletková		
Karel Hrabina		
Jaroslav Slamka		

62 let
89 let
66 let
86 let
75 let
28 let
85 let
66 let
57 let

V letošním roce se narodily děti:
Tobiáš Galda			
Viktorie Gelnarová
Natálie Hejcmanová
Patrik Kulich 		

Tadeáš Lelík
Lenka Martinková
Jan Martinek
Jiří Nosek

Jiří Palát
Valérie Slováčková
Vanesa Laura Smoláková
Sára Šviráková

Eliška Tomešková
Sofie Mikulčíková
Jakub Vrba
Zpracovala: Jarmila Novotná

19.11.2012
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Sbor pro občanské záležitosti v roce 2012
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Jablůnce má 17 členů, kteří se pravidelně scházejí na obecním úřadě. Jsou to: Miloslav Kurfurst, Karel Hříbek, Čeněk Hajný,
Marina Hajná, Věra Martinková, Květa Svobodová, Marie
Galetová, Jana Šoborová, Jaroslava Hrabinová, Jarmila
Kovářová, Ludmila Vančurová, Jana Palová, Olga Tajzlerová, Jiřina Martinková, Dana Novotná, Zdenka Syslová, Jarmila Novotná.
V letošním roce jsme navštívili 80 jubilantů, kteří slavili
kulaté výročí od 70-ti let výše.
Naší nejstarší občankou je paní Anna Čablíková z horních
pasek, která se letos dožila neuvěřitelných 100 let.Při této příležitosti jsme paní Čablíkovou doma navštívili s gratulací a
poseděli s ní v kruhu její rodiny.

U příležitosti zlaté svatby starosta s matrikářkou navštívili
v říjnu manžele Ludevíta a Janu Surovčíkovy, kteří oslavili
zlatou svatbu- 50. let od uzavření sňatku. O těchto významných jubilejích je vyhotovený slavnostní zápis v pamětní
knize,která je součástí kronik.
S drobnými dárky se účastníme rozloučení s dětmi z mateřské školy, starosta obce se dále účastní slavnostního zahájení
i ukončení školního roku na naší základní škole.
Rozloučení s dětmi,které odcházejí z MŠ do první třídy,
se letos uskutečnilo v zasedací síni obecního úřadu slavnostní formou za přítomnosti rodičů a vedení obce, školky i
základní školy. Děti nám pak zazpívaly a přednesly básničky.
Tradiční „vítání občánků“ se letos uskutečnilo v březnu a
v listopadu,vítání se zúčastnilo 37 rodičů. Kulturní pásmo
zajišťují obětavě paní učitelky s dětmi z mateřské školky, za
což jim moc děkujeme.
Některé členky Sboru pro občanské záležitosti aktivně pracují i v jiných zájmových složkách,především ve Svazu žen,
v Sokolu,pomáhají při různých akcích ,pořádají bazary oblečení a jiné .
V době vánoční navštěvujeme naše bývalé občany , kteří
žijí v domovech důchodců v Pržně a v Podlesí, tyto setkání
bývají velmi srdečné a naši senioři se na ně těší.
Obecní úřad tímto děkuje všem členům SPOZu za spolupráci, vážíme si toho, že i na úkor svého volného času se
věnujete této činnosti a pomáháte tím obci.
Vám, vážení občané, za všechny členy Sboru pro občanské
záležitosti přejeme krásné a klidné vánoční svátky, v novém
roce 2013 zdraví a pohodu v kruhu Vašich rodin a přátel.
		
Jarmila Novotná
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MŠ JABLŮNKA

V roce 2012 navštěvuje Mateřskou školu Jablůnka 55 dětí ve
věku od 3 do 7 let. K předškolnímu vzdělávání bylo v rámci zápisu
17.5.2012 podáno 15 žádostí, přijato bylo 13 dětí. Děti jsou podle
věku rozděleny do 2 tříd.
Mladší děti (od 3 do 4,5 roku) navštěvují třídu „Žlutá
jablíčka“:
Jablíčko se skutálelo, vůbec nic to nebolelo.
Toník v žlutém jablíčku hraje s dětmi honičku.
Ve školce si zazpíváme, navzájem si pomáháme,
s kamarády těšíme se, co nového dozvíme se –
jak se spolu budem smát, jeden druhého má rád.
Do třídy „Červených jablíček“ chodí děti od 4,5 do 7 let.:

hokejovou výstroj, vyfotily se s dospělými hokejisty, prohlédly celý stadion a na pozvání samotného pana ředitele zimního
stadionu si daly teplý čaj se sušenkami. Zahřátí a plní dojmů
jsme se vraceli zpátky do školky. V dalším týdnu přišel do
školky na návštěvu pan myslivec, přinesl s sebou zajímavé
trofeje, povídal o zvířátkách, o přírodě. Děti pak pozorovaly
stopy zvířat ve sněhu, nosily dobrůtky zvířátkům ke krmelci.
Starší děti navštívily své kamarády v první třídě ZŠ a prohlédly si školní družinu. Vždyť zápis dětí do ZŠ se blížil.
Rodiče budoucích školáků společně se zástupci ZŠ Jablůnka
se v tomto zimním čase pravidelně schází ve školce, aby si
popovídali o zápisu dětí do ZŠ. V letošním roce se tohoto
setkání zúčastnila také paní psycholožka, která rodičům přiblížila pojem „ŠKOLNÍ ZRALOST“ a vysvětlila proč má dítě
do základní školy nastoupit nebo proč je lepší s nástupem do
školy počkat. Karneval, cirkus, pohádky a divadla ve školce,
to jsou pravidelné akce, na které se všichni těšíme a radostně
prožíváme.
Úplně poprvé jsme ve školce oslavovali svátek s názvem
„DEN ZEMĚ“. Jedním z mnoha vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je i rozvoj úcty k životu ve všech formách,
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou
a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí.
Přímo ve třídách jsme začali třídit odpad do barevných
tašek. Do modré patří papír a když ho budeme mít hodně,
odevzdáme ho ve sběrně, ušetříme tím pár stromů a dostaneme ještě i nějaké peníze. Povedlo se, papír jsme třídili nejen
ve školce, ale další papír přinesly děti s rodiči z domova,
pomohla paní knihovnice a v kotelně vznikla velká papírová
hromada. Do sběrny jsme odevzdali 800 kg papíru.
A co s plasty? Je jich všude okolo nás plno. Napadlo nás, že
si s plasty ještě pohrajeme. Připravili jsme projekt s názvem:
„Ještě vám chci udělat radost“. Společně s dětmi a rodiči
jsme vytvářeli z plastového odpadu postavičky, zvířátka,
vláčky, auta, lodičky a další zajímavé výtvory. Z těchto úžasných výtvorů jsme si udělali na dvoře školky výstavu – foto

Kamarád , kamarád je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím, po vláskách ho pohladím.
Kamarád, kamarád je ten, kdo mě má rád.
Pomůže mi, poradí, po ruce mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi a máme se spolu rádi.
Tak se sešel s rokem rok a za chvíli už zase bude další nový
rok. Jak jsme prožili v Jablůnecké školce ten rok dvoutisící
dvanáctý? Každý sám podle sebe a všichni spolu tak, jak
to chodí ve školce. Snažili jsme se zachovat tradiční akce,
besídky, tvořivé dílny, divadla, výlety, návštěvy a navíc činnost školky obohatit o nové aktivity a svátky oslavující planetu Zemi, přírodu.
Dovolte mi, abych Vás seznámila alespoň s několika zdařilými aktivitami jablůnecké školky uskutečněnými za podpory zřizovatele, rodičů, přátel a dalších partnerů.
Měsíc leden je ve školce každoročně ve znamení zimních
radovánek, her se sněhem, ledem. Jednoho mrazivého dne
jsme s nejstaršími dětmi vyrazili do Vsetína a navštívili zimní stadion Na Lapači. Sice bez bruslí, s omrzlými nosy, ale
stálo to za to. Děti si prohlédly šatny hokejistů, vyzkoušely si

dílna plasty.
Vlastní oslava Dne země ve školce byla zahájena dopoledne divadlem Vesmírné pohádky, odpoledne pak pokračovala
vernisáží výstavy platových výrobků „Ještě vám chci udělat
radost“. Na úvod děti zazpívaly oblíbenou písničku: Naše
Země kulatá je, říká se to. Po nebi se koulí světem celé léto.
Pozor ať se nesrazíš s tou jiskřičkou v dáli, to bychom se
o tebe trochu báli. Chtěl bych jednou, třeba někdy takhle k
ránu, nasednout do velikého aeroplánu. Nasednout do rakety,
podívat se z výše, je-li Země kulatá, jak se píše.
Dospělákům a kamarádům ze školy jsme ukázali naše
výrobky, pozvali je na zahradu a už jsme si jen hráli. Za
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pomoci psychomotorických padáků děti koulely planety,
předvedly, jak umí třídit odpad. Pracovníci Hvězdárny Vsetín
přivezli mobilní dalekohled, vodní rakety z plastových láhví
a vesmírnou střelnici.

Děti i rodiče mohli přímo na školkové zahradě pomocí
dalekohledu pozorovat Slunce, prohlédli si vodní rakety
různé velikosti, sledovali starty těchto raket, později si děti
zkoušely rakety samy odstartovat. Pro děti i dospělé byly
připraveny ještě další aktivity: vesmírná střelnice, nafukovací balónky a zvířátka, tvoření z papíru a ochutnávka zdravých
pomazánek. Odpolední slavnost se vydařila. Jen musím připomenout, že jsme se trochu báli o svou výstavu. Vždyť nám
to všem dalo tolik práce. Jedinými ničiteli, kteří nám výstavu
rozházeli byli vítr a déšť. Těm jsme jejich řádění odpustili a
výrobky lépe připevnili.
V jarních měsících jsme si užívali procházek a různých
výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí. Vlakem jsme cestovali na Vsetín. V zámecké věži jsme obdivovali novou
výzdobu – spoustu vycpaných ptáků, šelem a dalších živočichů. Interaktivní vzdělávací program o životě včel zaujal
nejen děti, ale i paní učitelky. Před návratem do Jablůnky
jsme navštívili Mateřskou školu Na Kopečku, pohráli jsme
si na zahradě, zařádili na nových průlezkách, skluzavkách,
napili se, posvačili, popovídali si s dětmi i učitelkami a hurá
zpátky do Jablůnky. Těšíme se, že vsetínské děti přijedou
někdy, na oplátku, za námi do naší školky.
Při výchově a vzdělávání předškolních dětí je nezbytná
úzká, neformální a otevřená spolupráce mateřské školy a rodiny. S rodiči dětí jsme v denním kontaktu, snažíme se navazovat
na výchovu v rodině, dětem dávat dostatek podnětů k jejich
osobnímu rozvoji, vštěpovat jim
pravidla chování,
jednání, rozvíjet
jejich
znalosti, dovednosti v
souladu se školním vzdělávacím
programem MŠ
a individuálními
schopnostmi dětí.
Spolupráci s rodiči se nám podařilo rozšířit ještě o
zajímavý prvek
– společné akce
v
odpoledních

hodinách. Společně s rodiči, dětmi MŠ i dalšími rodinnými
příslušníky jsme navštívili Zámek Lešná u Valašského Meziříčí prohlédli si pohádkové postavy a kostýmy z filmového
seriálu Arabela. Foto kostýmy z pohádky Arabela.
Děti pak čekala ještě pohádková cesta zámeckým parkem.
Dalším společným výletem s rodiči byla návštěva Hvězdárny
Vsetín spojená nejen s prohlídkou budovy hvězdárny, povídání pod kopulí a pozorování velkým dalekohledem, ale také
film o startu raketoplánu. Společně jsme si slíbili, že na vsetínskou hvězdárnu ještě určitě přijedeme.
Na konci školního roku jsme ve spolupráci se zřizovatelem
– Obcí Jablůnka uspořádali slavnostní rozloučení s předškoláky v krásném prostředí Obecního úřadu Jablůnka. Po dopolední úspěšně zvládnuté školkové maturitě se děti ve slavnostním oblečení představily s krátkým programem.
Dalším svátkem souvisejícím s přírodou je DEN STROMŮ. Tento svátek má ve světě dlouhou historii, u nás se
pravidelně připomíná od roku 2000. Život bez stromů si
nedokážeme představit a přesto si mnohdy neuvědomujeme
jejich obrovský význam pro naše zdraví a rovnováhu životního prostředí. O stromech, jejich životě a významu nejen pro
nás, ale i pro zvířátka a celou planetu Zemi jsme si s dětmi
povídali v rámci tematického vzdělávacího celku. Součástí
tohoto tématu byla i zahradní slavnost se zvířátky „CO UMÍ
ZVÍŘÁTKA“určená nejen dětem a rodičům MŠ, ale i veřejnosti. Paní doktorka Kamila Křupalová nám přivezla živá
zvířátka a v rámci zajímavého programu jsme se dozvěděli
mnoho zajímavostí, na rukavici si děti mohly podržet sovu
Rozárku, pohladit lišáka, medvídka mývala. Děti na kamarádského lišáka ještě dlouho vzpomínaly. Foto: Den stromů.

Před plánovaným kácením stromů na naší zahradě se děti
se stromy rozloučily, daly jim dárečky, poděkovaly za jejich
plody, stín, šumění ve větru, místo pro hnízda ptáčků, stejně
jako to kdysi dělali staří Keltové- ti přírodě skutečně rozuměli a vážili si jí.
V průběhu roku 2012 jsme dětem připravili množství dalších akcí, výletů, návštěv, činností vhodných a důležitých
pro jejich všeobecný rozvoj. Chci touto cestou poděkovat
všem rodičům, partnerům, přátelům, občanům Jablůnky a
také zaměstnancům OÚ Jablůnka pod vedením pana starosty
Čeňka Hajného, kteří nám v průběhu roku pomáhali a podpořili nás finančně, materiálně, organizačně, ale i potěšili milým
slovem, pochvalou.
Těšíme se v novém roce na další krásné zážitky, dobrou
spolupráci a všem přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobní pohody.
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Základní škola Jablůnka

Naše obec – projektové vyučování
Měsíc říjen pro nás začal několika vycházkami. Nejdříve
jsme se zaměřili na dopravní situaci v obci. Střídali jsme se
při psaní zápisků v terénu a také při kreslení značek. Poté
jsme obcházeli významné budovy, některé jsme obhlíželi
pouze zvenku a do jiných jsme také nahlédli. Největší úspěch
měla určitě návštěva drogerie Teta, odkud jsme odcházeli
navoněni těmi nejlepšími parfémy.
Velmi zajímavá byla beseda na obecním úřadě s paní Jarmilou Novotnou na téma matrika. Každý se chtěl opravdu
přesvědčit, že je na evidenční kartě občanů. Podívali jsme se
do obřadní síně, kde se konají svatby, a prohlédli jsme si obraz
malíře Karla Hofmana. Našemu pozornému zraku neunikla
volební urna, i když na volby si musíme ještě pár let počkat.
Potom nás přivítal pan starosta Čeněk Hajný. Přečetli jsme
mu báseň Jablůnka, kterou jsme společně vytvořili. Předali
jsme mu také naše přáníčka, ve kterých se často objevoval
stesk nad chybějícím hřištěm a dalšími místy právě pro děti.
Seděli jsme u krásného stolu a v kožené sedačce jako vážení
hosté. Potom jsme se šli ještě podívat k pomníčku u kostela.
Ve škole jsme si zahráli na pana starostu a přemýšleli jsme,
jak bychom naší obci prospěli, kdybychom byli v této funkci.
Lucie Hrubá napsala:“Jako starostka bych ponechala co nejvíce lesů, luk a přírody. Zřídila bych také parky. Děti a rodiče
by tu odpočívali. Také bych zařídila, aby tady jezdilo méně

dopravních prostředků.“ Markétka Orságová: “ Koupila bych
hřiště.“
V prvouce jsme pracovali u mapy okresu Vsetín, udělali jsme si výstavku pohlednic okolních vesnic a měst. Ve
výtvarné výchově jsme kreslili některé objekty naší obce.
V matematice jsme řešili problém, kolik lidí může bydlet
ve zdejších domech, kterých je přes 650, když máme 2 000
obyvatel. Není to zrovna číselný obor, který teď probíráme.
Docela jsme se zapotili při rozdělování a hlavně nás potěšilo,
že jsme každému našli nějaké to bydlení.
3. třída

Jak jsme my, páťáci, jeli do Prahy
V úterý 23. října 2012 jsme jeli do Prahy. Konečně Praha
na vlastní oči! Jela celá naše třída – 16 žáků a někteří rodiče.
Vyjížděli jsme brzo ráno vlakem z Jablůnky ve 4:11 hod a ve
Valašském Meziříčí jsme měli přípoj na rychlík v 5:07hod.
Zpátky jsme přijeli ten den ve 20:40 hod.
V Praze jsme měli domluveného průvodce. PhDr. Pavel
Kočí nás čekal na hlavním nádraží v Praze. Praha nás přivítala chladným sychravým ránem. Nejdříve jsme jeli metrem
na stanici Malostranská, odtud jsme vystoupali po Starých
zámeckých schodech k Hradu. Schody byly pěkně dlouhé!
Jakmile jsme vyšli, viděli jsme celou Prahu jako na dlani.
Prohlídku jsme začali ve Zlaté uličce, kde jsme také nakupovali. Jsou tady malé domečky. Byli jsme i v domečku, kde
bydlel spisovatel Franz Kafka. Za Zlatou uličkou jsme šli k
Daliborce. V Daliborce byl první vězeň Dalibor, proto se to
po něm jmenuje. Od Daliborky jsme došli na nádvoří Hradu
k bazilice sv. Jiří.
Před chrámem sv. Víta jsme nečekaně uviděli pana prezidenta Václava Klause. Vešli jsme do Starého královského
paláce a byli jsme ve Vladislavském sále. Tady se dříve konaly rytířské turnaje, rytíři zde jezdili na koních, proto jsou stropy tak vysoké. Teď tady bývají slavnostní příležitosti. Blížil
se 28. říjen, připomenutí sv. Václava, a my budeme vědět při
televizním vysílání, kde Vladislavský sál je.			
Ve Staré sněmovně jsme viděli kopii korunovačních klenotů.
Ani nám to nepřišlo, že nejsou pravé, byly moc krásné. Prohlédli jsme si chrám sv. Víta, kapli sv. Václava, hrobku Jana
Nepomuckého. V chrámu bylo hodně lidí. Chrám je krásně

vyzdoben zevnitř i zvenku. Socha Jana Nepomuckého je celá
ze stříbra. Vyšli jsme před Pražský hrad a scházeli po Zámeckých schodech do města.
Přešli jsme kolem chrámu sv. Mikuláše a bočními uličkami
došli na Čertovku, kde je novodobá památka - stěna Johna
Lennona. Viděli jsme tady spoustu nápisů od sprejerů v různých jazycích, psaní vzniklo spontánně na počest Johna Lennona. Zeď se stále mění. Udělali jsme si u ní fotku.
Nedaleko je slepé rameno Vltavy – Čertovka. Na jejím
mostě si mladí lidé před očima vodníka Capírka zamykají
svou lásku. Je tam vidět spousta zamčených zámků. Říká se,
že když se lidé spolu rozejdou, budou muset si ten zámek
odemknout. Taky se říká, že když ztratí klíč od zámku, budou
mít smůlu.
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Pokračovali jsme pak Kampou, tady jsme viděli výši hladiny
vody, kam voda stoupla při povodni v r. 2002. Když jsme se na
to dívali, tak při té představě bychom byli všichni pod vodou.
Prošli jsme dvěma věžemi Staroměstskou mosteckou věží
a Malostranskou věží po Karlově mostě. Na Karlově mostě
je spousta kamenných soch. Povídali jsme si o Bruncvíkovi a
jeho lvu, který je ve znaku České republiky. Na Staroměstském náměstí v 15:00 hod odbil čas pražský orloj a zakokrhal
zlatý kohout. U orloje bylo hodně prodavačů, kteří prodávali
různé drobnůstky.

Plavání

Pokračovali jsme k Václavskému náměstí k soše sv. Václava, kde jsme se vyfotili. Odtud to byl na hlavní nádraží
kousek. Na nádraží jsme měli rozchod a mohli jsme si něco
koupit na památku z Prahy. Nastoupili jsme do vlaku a hurá
domů, přestože to tam bylo fajn!!!
Napsali žáci a žákyně 5. třídy ZŠ Jablůnka: Tereza, Lukáš,
Míša, Veronika, Martina, Nikol, Adéla, Radka, Lenka, Klára,
Martin, Honza, Lucie, Nikola, Táňa, Petra - pod vedením třídní
učitelky Mgr. Dany Hurtíkové
dál méně.

Jako každý rok i letos v polovině listopadu žáci 1., 2. a 3.
ročníku ukončili plavecký a předplavecký výcvik. Během
8-10 lekcí se každý něčemu novému přiučil nebo v něčem
zdokonalil a také uplaval mnohem více metrů.
Na prvňáčcích byla radost z řádění ve vodě vidět nejvíce,
druháci už brali plavecké učení vážně – naučili se splývat,
lovili předměty z hloubky, skákali do vody a museli předvést
plavecký styl prsa. Třeťáci většinou uplavali až 500 metrů
(rekordmanem je však Tomáš Petřek z 3.třídy výkonem 750
m) a někteří dokonce zdolali poloviční trasu stylem znak –
možná tajně pomýšleli na účast v plaveckých soutěžích.
Na závěr za odměnu získali všichni plavecké vysvědčení,
kde byly zaznamenány výsledky jejich snažení.
Kurzy plavání jsou určitě pro každého žáka přínosem,
vždyť plavání patří mezi nejzdravější sporty, prospívá
fyzické i psychické kondici, otužuje organismus a hlavně
přináší dětem radost z pohybu, kterého je v dnešní době čím

Florbal
Florbal má na naší škole dlouholetou tradici, kroužek
existuje už patnáct let a těší se velké oblibě žáků. Každoročně
ho navštěvuje více než 30 dětí, hlavně chlapců., ale nyní
zaznamenávám zvýšený zájem o tento sport i u dívek.
Trénujeme 1x týdně v tělocvičně TJ Spartak Jablůnka.
Nacvičujeme základy florbalové techniky – vedení míčku,
dribling, přihrávky, střelbu z místa i z pohybu, při hře dbáme
na dodržování pravidel a smysl pro fair play.
Letos v únoru se vybraní žáci zúčastnili II. ročníku soutěže
„O pohár TM Stav 2012“. Mezi pěti školami ze Vsetína a
okolí zvítězili bez ztráty
bodu poměrem branek 17
: 2, a tak získali pohár a
prémii 1 000, - Kč.
Pravidelně
se
také
zúčastňujeme Regionální
florbalové
ligy
ve
Vsetíně, kde se utkáváme
s nejlepšími týmy okresu.
Letos si nevedeme vůbec
špatně: po druhém turnaji
jsme s 11 body na čtvrtém
místě z osmi týmů.
Velkého úspěchu jsme
dosáhli v soutěži Orion
florbal cup. Družstvo dívek
vyhrálo v konkurenci
sedmi týmů okrskové

kolo ve Valašském Meziříčí bez ztráty bodu a postoupilo do
okresního kola, které se uskuteční dne 3. 12. 2012 v Kelči.
Mladší a starší chlapci sice nepostoupili, ale upozornili na
sebe výborným výkonem a u svých soupeřů získali respekt.
Mezinárodní florbalová utkání každoročně sehrajeme se
slovenskou ZŠ Svinná při partnerských setkáních.
Rozvoj tohoto krásného sportu na škole by nebyl možný
bez podpory vedení ZŠ a SRPDŠ
v Jablůnce. Proto bych chtěl jménem žáků vyslovit velký
dík ředitelství školy a rodičům za podporu a materiální
pomoc. Bez toho by to nešlo. Doufáme, že se odměníme
svými výkony a výsledky.
Mgr. Vlastimil Vaněk, trenér
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6. třída
Jako každým rokem se na naší základní škole vytvořila 6.
třída. Jsme totiž škola, kterou navštěvují nejen děti místní,
ale i přespolní. K loňským patnácti absolventům páté třídy
zdejšího prvního stupně tak přibylo sedm žáků z nedalekého
Pržna a jeden žák (až) z Mikulůvky.
Povedlo se: přes počáteční drobné spory, která že vesnička
je hezčí a lepší, se situace uklidnila, třída se stmelila a po

čtvrtroce to vypadá, že jsme jeden „tým“.
Mrzutý je nepoměr chlapců a děvčat, ale holky, i když je
jich o dost méně, dávají o sobě vědět. Jejich družstvo už
stihlo vyhrát dobře obsazenou přírodovědnou soutěž pro
školy, která se konala na vsetínském zámku.
Ve třídě máme čtyři mladé šachisty a tří stejně mladé a
(doufejme, že) nadšené, adepty včelařství. Mnozí ze třídy
hrají na hudební nástroj a o tom, že všichni rádi sportují, se
není třeba snad ani zmiňovat.
Zdá se, že s matematikou to taky nebude špatné a rozhodně
by dalo velkou práci najít mezi šesťáky
někoho, kdo do školy nechodí rád. Zbývají
necelé čtyři roky. Držte nám palce.
Petr Zvardoň (třídní učitel)

Naše šestá třída
Naše třída se nachází ve 2. poschodí na konci
chodby vlevo. Myslím si, že je na dobrém
místě se skvělým výhledem na vodárku a les.
Žádnou srnku jsem ještě neviděl, asi mají
prázdniny – ty se mají. Ten, kdo vstupuje
do naší třídy, je upoután obrovskou tabulí
a stolem pro pana učitele. Na druhé straně
jsou vidět naše výtvory. Do naší třídy chodí
23 žáků. Většina je z Jablůnky, někteří jsou
z Pržna a Mikulůvky.
Ernest Bogar (žák 6. třídy)

Školní družina
Školní družina čítá ve školním roce 2012/2013 49
přihlášených žáků první až čtvrté třídy, kteří jsou rozděleni
podle věku do dvou oddělení. Družinu mohou také navštěvovat
žáci čekající na kroužky.
Nachází se ve dvou prostorných, nábytkem nově vybavených
třídách. Nedávno se nám podařilo zrekonstruovat velký
kabinet na relaxační zónu a tím propojit obě oddělení. Dětmi je
využíván k četbě, hraní maňáskového divadla, hře deskových
her a školní výuce. Tato přeměna byla zrealizována za pomoci
obecního úřadu, vedení školy a sponzorů. K dispozici je
nám také počítačová učebna, tělocvična, cvičná kuchyňka a
prostorná zahrada.
Děti se ve školní družině učí, jak aktivně a smysluplně
vyplnit volný čas. Svůj talent rozvíjejí ve výtvarných,
hudebních a sportovních činnostech. Organizujeme soutěže
v piškvorkách, šachu, české dámě, sudoku , závody aut na
ovládání, pořádáme dýňovou slavnost, mikulášskou besídku,
sportovní soutěže a besedy. Zúčastňujeme se celostátních

výtvarných soutěží, na kterých děti pravidelně získávají
přední místa.

Nové počítače (a nejen o nich)
Od začátku letošního školního roku mohou žáci naší
školy pracovat v učebně informatiky na patnácti nových
počítačích s širokoúhlými LCD monitory. Všechny
stanice jsou prostřednictvím počítačové sítě připojeny
k internetu. V učebně probíhá jak výuka informatiky
(vždy jedna hodina týdně od páté do deváté třídy), tak i
výuka dalších předmětů, jako je český jazyk, matematika,

angličtina, zeměpis apod. Škola vlastní desítky výukových
programů, které žákům pomáhají zvládnout požadované
učivo. Ti, kdož čekají na odpolední vyučování, mohou
učebnu využívat i v době obědové přestávky. V pátek pak
navštěvují učebnu pravidelně také děti ze školní družiny.
Výhod individuální práce na počítači je bezesporu několik.
Žáci mohou pracovat každý svým vlastním tempem, často na
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odlišných zadáních. Výukové programy děti většinou okamžitě
upozorňují na chyby a zároveň vyhodnocují, jak danou látku
ten který školák zvládl. Efektivnější výukovou metodu pro
procvičování vyjmenovaných slov, násobilky, anglických
slovíček či měst na slepé mapě byste asi jen obtížně hledali.
Nákup nových počítačů byl možný díky dotaci z evropského
operačního programu “Vzdělávání pro konkurenceschopnost”.
Doufám, že budeme moci dále pokračovat v zavádění moderních
technologií a výukových metod. Chtěli bychom vybavit
interaktivní tabulí vybranou učebnu na prvním stupni, velkými
pomocníky by byly i dataprojektory, umožňující promítnout
na plátno připravené obrázky hmyzu, schéma jednoduchého
elektrického obvodu či názornou animaci sopečné činnosti.
Domnívám se, že sebelepší technika nikdy úplně nenahradí
dobrého učitele, který by měl dětem pomáhat vyznat se
v přemíře neutříděných informací, které se na ně valí ze
všech stran. Na druhou stranu přemýšlím nad tím, jak
budeme za pár let pracovat s žáky, kteří budou od tří let
vyrůstat s tabletem v ruce. Pozornost mladých lidí se
definitivně přesouvá na mobily a tablety a je nutné si
přiznat, že aktuálním trendem je již podpora vzdělávání,

Pozvání na návštěvu
Milí spoluobčané, nebojte se zavítat mezi nás! Rádi vás
uvidíme! Několik takových příležitostí k návštěvě je, mimo
jiné, i během vánočních svátků…
Vezměte své ratolesti a navštivte Dětskou vánoční slavnost
na Štědrý den (pondělí 24. 12., 14 hod.) ve Sborovém domě a
také bohoslužby se sv. Večeří Páně na Boží hod vánoční (úterý 25. 12., 9 hod.). Další možností je i Silvestrovský večer
(pondělí 31. 12., 17 hod.) či bohoslužby na Nový rok (úterý
1. 1., 9 hod.).
V tomto smyslu zveme rovněž na mnohé „necírkevní“ akce
jako např. koncerty, přednášky; i do sborových aktivit v nichž
se smíte aktivně zapojit (Tříkrálová sbírka, příprava občerstvení při koncertech, Klub Jabloňka…).
Navštivte i „Vánoční koledování“ na němž již potřetí
vystoupí Občanské sdružení Jasénka; konkrétně cimbálová
muzika Malá Jasénka, pěvecký sbor Jasénčanky, i děti z Malé
Jasénky. Program se uskuteční v neděli 16. prosince 2012 v
15 hodin ve Sborovém domě.
Jste srdečně vítáni! Nezůstávejte u TV obrazovek, ale
vyrazte se ohřát k nám! Rádi vás uvidíme!
Srdečně zve staršovstvo Farního sboru ČCE v Jablůnce

Oznámení
Milí bratři a sestry, spoluobčané! Jsem připraven Vám být
nablízku v jakékoliv duchovní záležitosti či i v dalších jiných
oblastech v nichž budu kompetentní; případně poradím co
dělat dále. Obracejte se, prosím, na tel. č. 739 244 738; nejlépe pak jsem k zastižení v úřední hodiny, ve farní kanceláři
Sborového domu, ve středu, v době od 14.00 do 17.00 hodin.
– Setkat se však samozřejmě můžeme, po tel. domluvě, i v
jiném dni nebo čase. – Prosím, vždy mimo úterý, není-li to
akutní, kdy mám náhradní volno. (Tak jak má většina lidí volno v sobotu a v neděli, tak já mám zpravidla sobotu v pondělí
a neděli v úterý.)
Děkuji.

resp. učení se, prostřednictvím mobilních technologií.
Rodiče i mnohé školy si už dnes postupně uvědomují, že
důležitá část procesu vzdělávání se odehrává mimo školu.
Vzdělávací televizní programy a videa, kvalitní internetové
stránky s naučným obsahem... Ale o tom snad zase někdy
příště.
Mgr. Ivan Šošolík

Obecně platí, že je vždy lepší se telefonicky dopředu
domluvit. – Je možno také využít elektronické komunikace,
a to na adresu evangelického sboru: jablunka@evangnet.cz
nebo osobně na mne: martin.tomesek@evangnet.cz.
Popřípadě, nepodařilo-li by se vám mne přece jen zastihnout (dovolená, nemoc, apod.), pak se smíte s důvěrou obrátit
na br. kurátora, kterým je br. Vladislav Geryk (Jablůnka 324,
tel. 737 667 289) či na br. místokurátora, kterým je br. David
Srněnský (Jablůnka 400, tel. 724 211 243), ti vám podají případné další konkrétní informace k vyřešení vaší nastalé situace. 		
Martin Tomešek, kazatel

Praktické rady a doporučení
Milí spoluobčané!
V životě přicházejí události na které je možno se připravit,
ale také ty, které nám mnoho času na přípravu nedávají.
Mezi ty významné zlomové události, které nám umožňují
čas přípravy patří např. svatba či křest svatý. Naopak ty, které je třeba zrealizovat rychle jako např. pohřeb, nám mnoho
času neposkytují.
I když se jedná o významné rituální události v životě, které provázejí takřka každého člověka, nebývají na ně mnozí
připraveni.
Při žádosti o svatbu či křest (v evangelickém kostele nebo
ve Sborovém domě) je vždy potřebné, aby jste se v případě zájmu obrátili s předstihem na staršovstvo Farního sboru
Českobratrské církve evangelické v Jablůnce, a to alespoň tři
čtvrtě roku předem. Důvodem tohoto „předstihu“ je schválení Vaší žádosti staršovstvem (zasedá zpravidla 1krát měsíčně) a následná předsvatební či křestní příprava, i vyřízení
náležitých formálních záležitostí.
Při sjednávání církevního pohřbu (po ohledání zesnulé/ho
lékařem a konstatování smrti), je třeba vždy nejdříve navštívit
mě osobně nebo – při nezastižení – kontaktovat bratra kurátora nebo místokurátora, aby byl stanoven termín pohřbu. – V
práci kazatele a ve fungování sboru je totiž mnoho aktivit
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– nejen nedělní kázání, jak si mnozí mylně myslí – a nelze
proto vždy vyhovět jakémukoliv dni nebo času vzhledem k
dalším probíhajícím činnostem i pracovním povinnostem;
při vzájemném setkání (před stanovením termínu pohřbu a
vystavení smutečního oznámení) je tak možno věci v klidu
promyslet a dohovořit.
Martin Tomešek, DiS. et DiS.

Výměna vnitřní elektroinstalace
a výmalba kostela v Jablůnce
Jablůnecký kostel byl naposledy vymalován před dvaceti
čtyřmi lety a rovněž stávající vnitřní elektroinstalace byla na
hranici životnosti. Proto jsme se na únorové chůzi staršovstva definitivně rozhodli pro obnovu tohoto nevyhovujícího
stavu.
Opravy se konaly letos v létě, kdy byla vyměněna vnitřní
elektroinstalace a vymalován interiér kostela. – Na výmalbě
kostela se podílela firma p. Petra Galdy (malíř / natěrač) z
Jablůnky, a toto dílo je významně podpořeno z Fondu kultury
Zlínského kraje, v němž se náš kostel nachází.
Na rovinu je třeba také říci, že celá tato obnova si vyžádala
velké pracovní nasazení; mimo výše uvedené se mnoho další
práce, které souvisely s touto obnovou, provedlo svépomocí
bratří a sester jablůneckého sboru. Jednalo se zejména např.
o práce v čištění, zasklívání a natírání oken, o úpravu prostoru při východu z bočního vchodu, o přebroušení kamenných
futer u dveří…
Prostor kostela je tak nyní již opět důstojným prostorem
sloužícím k oslavě Boží, tj. zvěstování Slova, vzájemného
sdílení se mezi bratry a sestrami a v neposlední řadě též vhodným místem pro pořádání spořádaných kulturních akcí.
Jsme vděčni Pánu Bohu a lidem skrze něž On sám působil,
aby tyto opravy podpořili jak „přiložením rukou k dílu“, tak
finančními dary.
Chcete-li do tohoto prostoru ze zvědavosti nahlédnout, pak
navštivte jakékoliv shromáždění, které se v tomto kostele
koná! 		
Bc. Martin Tomešek - elektrikář

Klub Jabloňka vlastní
webové stránky!

Novinky sledujte na www.klubjablonka.estranky.cz.
Můžete zde najít informace o nás, o programu Klubu Jabloňka, fotoalbum (smíte se podívat na fotky z „Uspávání broučků“) a jiné zajímavosti. Těšíme se z vaší přízně a přejeme
všem radostné Vánoce!
Mgr. Renata Tomešková

Církevní restituce –
tak trochu v nadhledu
Pořád nerozumím, proč je tolik humbuku kolem „‚majetkového narovnání‘ mezi Českou republikou a církvemi a náboženskými společnostmi“; [o „církevních restitucích“ v této
podobě již nemůže být dávno řeč…].
Proč zaznívají zlé hlasy proti alespoň částečné nápravě
příkoří, kterým církve museli v době totality projít? Čeho se
někteří osamocení jedinci vlastně bojí?
Vždyť lid židovské a potažmo křesťanské víry byl vychováván k dávání desátků a tato částka stačila na pokrytí nákladů chodu celé společnosti. – A dnes se, v našem státě, na chod
České republiky většinou daní dvojnásobkem (základní sazba DPH je 20%) a… stále chybí peníze.
A tak vzkaz těm, kteří se bojí, že by se „církevníci“ všeho
zmocnili a začali rýžovat: „Nebojte se!“ – Pokud by se „církev“ skutečně plně ujala vlády, pak bychom měli poloviční
daně, protože křesťanství má své kořeny v židovství. A pokud
by se křesťanské hodnoty (Desatero, víra, láska, naděje…)
dostali národu do krve, pak by nastal takřka ráj na zemi…
		
M. Tomešek, občan Jablůnky

USPÁVÁNÍ BROUČKŮ
Ve středu 7. listopadu 2012 se uskutečnila akce „Uspávání
broučků“. Proběhla v Jablůnce již podruhé, stejně jako loni
tak i letos se setkala s velkým zájmem i ohlasem ze strany
rodičů i dětí (účast 117 osob). Na uspávání broučků jsme
se poctivě připravovali – mnozí si četli z knihy J. Karafiáta
„Broučci“ a také si broučky vyrobili. Světélkový průvod se
vydal na hřiště v Cigánově, kde děti sbíraly formou hry potravu pro broučky. Za splněný úkol čekala děti sladká odměna.
Pak se všichni vydali směr kostel, kde byla druhá část programu: písnička, příběh, soutěž, samotné uspání broučků a
na závěr bylo nachystáno občerstvení. Chtěli bychom poděkovat obci za finanční dar na tuto akci a také všem rodičům a
dětem, kteří se tohoto druhého ročníku zúčastnili a doufáme,
že se zase uvidíme, a to na jaře, abychom broučky opět probudili ze zimního spánku.
Za tým broučků Mgr. Renata Tomešková
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Informace z knihovny
Základní knihovna v Jablůnce je organizační složkou Obce Jablůnka. Sídlí v budově místní mateřské školky a je otevřena v pondělí,
úterý, pátek od 12 do 17 hodin a v úterý ještě i v dopoledních hodinách od 8 do 10 hodin. Je pověřena výkonem regionálních funkcí
v rámci tzv. „střediska Jablůnka“ v šesti menších knihovnách v
okolních obcích, práce pro ně je vykonávána ve středu a ve čtvrtek. Od dubna letošního roku do konce března roku 2013 v rámci
odborné praxe vypomáhá v knihovně díky grantu Evropské unie
Bc. Michaela Zralá.
V současné době je v knihovně zaregistrováno 302 čtenářů, kteří
si vypůjčili 12241 knih a časopisů. Ročně nakupujeme knihy za
více než 60 tisíc Kč.
Kromě tradiční funkce knihovny jako je půjčování knih pořádáme besedy pro základní a mateřskou školu, letos podruhé se uskutečnila „Noc s Andersenem“, což je celostátní akce pro děti, kdy
na různých místech republiky, v některých knihovnách a školách,
děti přespí, předtím však pro ně bývá zajištěn zajímavý program.
O letních prázdninách jsme rozšířili půjčovní dobu o dopolední
hodiny, kdy do knihovny mohly přijít děti, které neměly zajištěné prázdninové hlídání, v knihovně jsem si nejen četli, ale i hráli
hry, kreslili, malovali, soutěžili, povídali si, k dispozici jsme měli
i zahradu mateřské školky a na konci prázdnin jsme si zopakovali
„Noc s Andersenem“, kdy jsme v knihovně opět přespali. Děti, kte-

ré se „prázdninové“ knihovny účastnily, po prázdninách založily
divadelní kroužek – v knihovně si nacvičily pohádku „O perníkové
chaloupce“, kterou s velkou chutí zahrály dětem v pondělí 26.lis-

topadu. V současné době zkouší pohádku „Mrazík“, kterou by v
knihovně chtěly předvést v pondělí 28.ledna od 15 hodin. Na každé
poslední pondělí v měsíci plánujeme společné čtení a tvoření pro
malé děti a jejich maminky nebo babičky.
V letošním roce jsme dvakrát navštívili Divadlo Jiřího Myrona v
Ostravě – v březnu jsme shlédli muzikál „ Noc na Karlštejně“ a v
listopadu muzikál „Balada pro banditu“. Moravskoslezské divadlo
v Ostravě, kam patří i Divadlo Jiřího Myrona, nám poskytuje 50%
slevu, což se projevuje ve velmi příznivé ceně vstupenky. Dopravu
autobusem CK Valaška hradí občanům Obecní úřad Jablůnka. Na
úterý 5.února máme zajištěné vstupenky na muzikál „Divotvorný
hrnec“ Voskovce a Wericha v titulní roli s Radkou Fišarovou a
Lumírem Olšovským. Cena vstupenek je 160 Kč – od ledna budou
k dispozici v knihovně.
Nabízíme rovněž donáškovou službu – je určena imobilním a
nemocným občanům a všem, pro které je problém knihovnu navštívit osobně a přesto by si rádi přečetli pěknou knížku.
V letošním roce získala knihovna grant Ministerstva kultury ČR
na nový počítač a zprovoznění katalogu knihovny na webových
stránkách knihovny. Probíhá také revize knihovního fondu – prosím čtenáře, kteří nebyli v knihovně delší dobu o vrácení všech
knih, aby mohla být revize ukončena.
Telefon do knihovny: 571 452 658, e-mail: brincekova@mvk.cz,
web: www.knihovnajablunka.wz.cz
Všem občanům Jablůnky přeju pěkné, ničím nerušené Vánoce a v
roce 2013 pevné zdraví a pěkné mezilidské vztahy!
Jana Brinčeková

Základní organizace Svazu postižených
civilizačními chorobami
Milí spoluobčané, I v letošním roce naše organizace pracovala ve velkém nasazení. Během celého roku jsme se účastnili 16 akcí. Jedna z nejvíce zdařilých byla exkurze v závodě
TON v Bystřici pod Hostýnem, kde se vyrábí ohýbaný nábytek. Dozvěděli jsme se o založení I majitelích továrny, promítli nám film a provedli nás celým závodem I s výkladem,
kde jsme viděli výrobu od A až po Z. Bylo se na co podívat.
Věřím, že v podobných akcích budeme pokračovat i nadále.
Všem spoluobčanům přeji krásné a spokojené svátky
Vánoční a do Nového roku 2013 m,noho zdraví, pohody a
úspěchů.
Za ZO SPCCH v Jablůnce předsedkyně
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„Vesnička má středisková“
…Jablůnku máme rádi..někteří z nás zde žijeme od narození..jiní jsme zakořenili později a zdomácněli..prostě jsme tady
a jsme rádi že je zde stále živo. Jak známo lidé jsou hraví a
proto vyhledávají nějaký zdroj odreagování se..a tak se nám
tady v létě snaží pořádat zábavy pod širým nebem,co na tom,
že v deset hodin se musí aparatura vypnout a lidé by při tančení
neměli nahlas dupat, i při šepotu se přeci člověk zabaví.,,Co
na tom,že pořadatelé tím pádem nevydělají ani korunu, vždyť
oni to přeci dělají z lásky k nám obyvatelům,a možná bude
vypadat estetičtěji,když nám nevybouřená mládež bude
demolovat dopravní značky vysypávat popelnice a vykrádat
příbytky,hlavně,když se to bude dít potichu…my se bavíme
rádi a nahlas,nevadí nám se lehce veřejně zostudit,hlavně když
je to jen v létě a není to každý den..máme obavy,že v Nový rok
nám přinese pouze ticho…
Většina z nás má děti,ať starší nebo mladší,ale má je,doba
počítačů si asi nezaslouží dětská hřiště,vždyť proč by nám

děti měli lítat po venku,kde na pískovišti ruší naše starší spoluobčany,raději ať sedí doma. Nic měně vzali jsme za
vděk,když pár bláznivých nadšenců uspořádalo dětský den,sice
bylo vedro, ale zažili jsme příjemnou změnu, i když dětí je v
Jablůnce jistě daleko více,nevadí,aspoň se dostalo na soutěžící
i několikrát. A pak zase hybaj k počítačům..A opět příjemná
změna…Stezka odvahy..super zase pár bláznů,kteří nemají co
jiného na práci než měsíc běhat kolem zábavy pro naše ratolesti..podařilo se akce se líbila- děti nadšené, dokonce na chvíli
zapomněli na své opuštěné kompy. Jen proč se nám zdálo,že
radost z večera kazila něčí předvolební kampaň…nebo,že by
nová strašidla? Otázkou je zda pořadatelé nepojali večer dle
hesla co se v mládí naučíš…a tak naši následníci tříletí.. čtyřletí …i náctiletí se zájmem poslouchali jak je důležité jíti k volbám…jistě budou se mít lépe a proto příště jen více a houšť…
ale jinak dobrý děkujeme,budeme se těšit jaká nová strašidla
nám přinese příští ročník…
Spokojení občané

Stezka odvahy 2012
V pátek 5. října se na tenisových kurtech v Jablůnce uskutečnila
tradiční akce pro děti a rodiče- Stezka odvahy. Akce se konala pod
záštitou TJ Spartak Jablůnka a Zlínského kraje. V letošním roce
vyšlo i krásné počasí, které přilákalo přes 400 nadšenců. Pro děti
byl na kurtech připraven doprovodný program, plný různých soutěží o sladké odměny. Samozřejmostí bylo také stanoviště na výrobu Woodoo, které děti chránilo před strašidly v lese. Děti se mohly
také nechat namalovat barvičkami na tvář a připravená byla také
bohatá tombola, která obsahovala více než 320 cen. Celým večerem provázel moderátor Vodník a jako zpestření vystoupil i kouzelník Šeklin se svým bohatým programem. Pro umocnění atmosféry
byly pro návštěvníky připraveny také dva krásné ohňostroje.

pozor. Dále skupinky přivítala Sněhurka s kuchařem. Svíčky děti
vedly dále k rakvi ke smrtce a upírovi. Poté co splnili odvážlivci
úkol, pokračovali k šibenici, kde na děti čekal Frankenstein a vězeň.
Celou louku osvětlovaly ohně, aby skupinky věděly, kterým směrem se vydat. Před lesem musely skupinky plnit úkoly u Asterixe a

Po setmění se konečně vyráží na stezku. Celá stezka byla dlouhá
téměř 3 kilometry, odvážlivci poctivě plnily úkoly, které jim strašidla zadala, a sbírali také indicie k vyplnění tajenky. Na děti čekalo
spoustu pohádkových a v lese i hororových postav.
Hned u hřbitova na děti čekaly dvě smrtky, které dětem předpověděly, co všechno je na stezce čeká a před čím si mají dávat
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Obelixe, setkaly se s Lidožrouty a před lesem je čekali 2 supi.
V lese bylo první stanoviště u dvou smrtek. Poté děti pokračovaly k postavě z filmu Kruh, dále k Fredymu s vlkem. Uprostřed lesa
byla obrovská pavučina, ve které byla uvězněna princezna, která
žádala skupinky o pomoc. Jakmile se děti přiblížily k princezně, ze
stromu se na ně spustil obrovský pavouk. To bylo křiku. Poté skupinky ještě absolvovaly stanoviště u Fantomase a Ďábla, pomohly
v Mrtvolně s pitvou a potkaly bláznivého klauna a obludu. Ke konci lesa ještě musely děti splnit úkol u Predátora a vězně a u jeptiš-

Dětský den
16. 6. 2012 volejbalový tým Draci Jablůnka za podpory
Obecního úřadu Jablůnka a vydatné pomoci přátel, kamarádů, známých, rodičů atd.. proběhl na Jabluneckém fotbalovém hřišti dětský den. Den se nesl v duchu pohádek, také
jeho název z Pohádky do pohádky to již dlouho dopředu avizoval. Pořádající v pohádkových kostýmek statečně odoláva-

ky s mnichem. Na posledním stanovišti čekaly dvě čarodějnice s
kronikou, kam děti napsaly, co se jim nejvíce líbilo a čeho se bály.
A hurá na kurty. Tady děti dostaly i sladkou odměnu a po celou
akci měly k dispozici horký čaj. Akce skončila v pozdních nočních
hodinách díky vysokému počtu skupinek. Na této akci se podílelo
60 dobrovolníků, kterým velmi děkujeme.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na www.stezkaodvahy.webgarden.cz

li náporu slunečního svitu a snažili se zcela věnovat dětem,
které se pohlavě vrhly do víru pohádkových soutěží. Mimo
šesti hlavních soutěží, kde se mohly setkat s tříhlavým drakem, zašmouranou Popelkou, dědem Vševědem, Ivánkem,
čertem,......si po celou dobu trvání dne mohly zaskotačit v
požárním či policejním voze, zastřílet ze vzduchovky, zaběhat na chůdách, s vodníkem vylovit rybičky, zatočit se na
kolotoči atd atd. Pro zpříjemnění parného dne nám hrála
příjemná muzika, hasiči schladili trávník, předvedeným útokem, svět se zdál krásný dětem i z koňského hřbetu, který
koník nastavoval dětem, kdykoli zatoužily, děti zjistily co
dokáží pejsi, kteří projdou výcvikem, a kulturní vložkou byly
i šikovné žákyně základní školy Jablůnka, které předvedly
své taneční umění. Díky hojné účasti rodičů s dětmi náš tým
mohl po ukončení celého dne s radostí předat Základní škole
Jablůnka a Mateřské školce Jablůnka finanční hotovost, kterou škola i školka využíjí na nákup věcí pro zdravý vývoj
našich ratolestí.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem, za podporu pomoc i
účast na Dětském dnu aneb Z pohádky do pohádky, děkujeme
Vaši Draci.
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Český svaz žen – ZO Jablůnka
Vánoční čas je nejen pro ženy,ale věříme že pro většinu z
násje časem klidu,rodinné pohody a lásky,kdy se zamyslíme
a zhodnotíme uplynulí rok.
Český svaz žen v Jablůnce za rok 2012 měl spoustu krásných akcí,pro svoje členky ale taky pro spoluobčany.
Nebudeme psát ovšem co jsme dělali o tom Vám píšeme
stále,a proto bychom Vám chtěli jenom k blížícím Vánocům
a Nového roku popřát.
Člověk by neměl myslet jenom sám na sebe, ale měl by být
laskavější ke svému okolí a svým blízkým v tak nádherný
čas jakým jsou Vánoce.
Nikdy jindy v roce nemáme k sobě tak blízko jak v tuto
dobu Vánoční.
Milé naše ženy naši spoluobčané do Nového roku, hodně
zdravotní pohody, štastné náhody, žádné nehody, legrační
příhody a další životní výhody.
To všechno přeje výbor ZO ČSŽ

Vážení rodiče našich žáků,
přátelé a příznivci naší školy,
ani si to v každodenních starostech nepřipouštíme, ale
skoro již třetinu školního roku mají žáci za sebou. Nadešel
podzimní čas a s ním pozvolna přichází zima, mráz a sníh.
Věřím, že zimní dny radostně prožijeme, a že si naši žáci o
vánočních prázdninách snad užijí i dostatek sněhu. Dřív, než
začnou vánoční prázdniny, mají naši žáci plno práce. V těchto dnech připravují krásná adventní vystoupení a také tradiční vánoční koncerty, na které Vás všechny srdečně zvu.
Jsem rád za Vaši podporu, kterou do svých dětí vkládáte a
společně s nimi vytváříte hodnoty, kterých si běžně člověk
ani neuvědomí. Základní umělecká škola chce především
vychovat řadu dobrých muzikantů, tanečníků, výtvarníků a
herců, kteří získávají svým poměrem k umění lepší životní
orientaci a budou moci využít svého talentu, naučí se pracovat v kolektivu a získají významnou hodnotnou duševní
devizi. To však bez každodenní a cílevědomé práce nejde.

Hasiči Obce Jablůnka

V tomto školním roce čeká naše žáky opět mnoho soutěží
vyhlašovaných MŠMT, přehlídek, výstav a samotných
vystoupení na kmenové škole i na našich pobočkách. Děkuji
Vám, rodičům našich žáků za Vaši přízeň, za podporu dětí
při vystoupeních a koncertech, a také za nezbytnou motivaci
k umění a rozvoji talentu svých dětí. Věřím, že tomu tak
bude i v nadcházejícím roce, a že se budeme společně setkávat na našich připravovaných akcích.
Na závěr svého příspěvku bych Vám všem chtěl popřát
klidné, radostné a veselé Vánoce, dětem hodně dárků pod
stromečkem a pokud možno krásnou bílou zimu. Všem přeji
do nového roku 2013 především pevné zdraví, štěstí, spokojenost, lásku a mnoho úspěchů ve studiu, v zaměstnání i v
osobním životě.
Těším se na setkání s Vámi na našich akcích, koncertech,
představeních, vystoupeních a výstavách v roce 2013.
Roman Konůpka
ředitel ZUŠ Vsetín
Jablůnky např. při čištění kanalizace, odklízení spadlých stromů,
čištění místních komunikací a dalších podobných činnostech.

Vážení spoluobčané,
naše jednotka je zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že jsme
povinni do 5 ti minut od vyhlášení
poplachu vyjet k nahlášené události a
to minimálně ve zmenšeném družstvu
1+3 členů výjezdové jednotky. Naše
jednotka se skládá z 12 ti členů, kteří
mají pohotovosti v týdenních intervalech. V letošním roce jsme byli
povoláni (k datu 11. listopadu 2012)
k 48. mimořádným událostem, což je
od roku 1995 (kdy bylo založeno JPO
II) největší počet zásahů v jednom
kalendářním roce. V naší obci jsme
zasahovali v osmi případech. Jednalo se převážně o dohašování ohnisek
po pálení klestu. Samozřejmě jsme
byli také nápomocni spoluobčanům
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Naše plošné pokrytí při mimořádných událostech je velmi rozsáhlé – od Byniny, až po Hovězí resp. Seninku. Mezi nejčastější
události, ke kterým jsme byli vysláni Krajským operačním střediskem Zlín, byly požáry lesního porostu a požáry budov a průmyslových objektů.
V letošním roce se naše výjezdová jednotka účastnila i několika odborných školení. Jednalo se například o cvičení s dýchací
technikou, kurzy strojníků, cyklickou přípravu jednotky na stanici
HZS Vsetín, školení první pomoci pořádané Českým červeným
křížem Vsetín a další.
Naše jednotka nezapomíná ani na nejmenší spoluobčany. Navštívili jsme děti v místní mateřské školce i na základní škole, kde
jsme ukázali a předvedli hasičskou techniku a vybavení.
Rádi bychom naše řady rozšířili, a proto bychom mezi námi
uvítali nové členy, jak do naší výjezdové jednotky, tak do Sboru
dobrovolných hasičů Jablůnka. Proto jsme od září zahájili nábor
nových členů. Více aktuálních informací o výjezdech a mnoho
dalšího najdete na našich internetových stránkách: www.hasicijablunka.webnode.cz
Na závěr nám dovolte poděkovat Obecnímu úřadu Jablůnka za
vstřícnost a finanční pomoc, které se nám od něj dostává a všem
členům naší výjezdové jednotky za skvělou práci, kterou odvádí
a jejich rodinám za jejich obrovskou podporu při tomto nelehkém
poslání.
Do nového roku 2013 Vám všem přejeme mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů, jak v soukromém, tak i v pracovním životě.
Za jednotku JPO II Jablůnka
Rott Otakar, DiS.
zástupce velitele jednotky
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FIRMA JOGA VALAŠSKO s.r.o.
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2013
JABLģNKA

NETěÍDċNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ýERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu 1 x za 14 dní
SVOZOVÝ DEN - ÚTERÝ
TěÍDċNÝ ODPAD - PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
MODRÁ BARVA
15.2.
12.4.
14.6.

PAPÍR

SKLO BAREVNÉ - ZELENÁ BARVA
SKLO BÍLÉ –BÍLÁ BARVA

SKLO

22.2.

24.5.

SKLO

TěÍDċNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
8.2.

22.3.

10.5.

7.6.

PLAST

NEBEZPEýNÝ ODPAD ODEBÍRÁME VE SBċRNÉM DVOěE:
nekompletní televizory, rádia, ledniþky, vyĜazené léky, odpadní Ĝedidla, zatvrzelé barvy,
kovové, sklenČné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin, textil zneþištČný,
olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyĜice, zbytky prostĜedkĤ na
ochranu rostlin a stromĤ + velkoobjemový odpad z obce.
Do modrého pytle na
papír patĜí:
noviny, þasopisy, kartony,
p
balicí papír, papírové obaly
od potravin nebo jiných
pĜedmČtĤ, poþítaþový papír,
papírové ubrousky, pytle,
lepenky, katalogy, spisy

Do zeleného a bílého
pytle a kontejneru na
sklo patĜí:
prázdné sklenice od
zeleniny, kompotĤ, láhve
od nápojĤ, ovocných šĢav,
lihovin, oleje, octu, rozbité
okenní sklo (bez drátČného
výpletu), prĤmyslové sklo,
skleniþky a sklenČné stĜepy

Do žlutého pytle na
plasty patĜí:

ýISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin
a nápojĤ (PET láhve),
plastové sáþky a obaly od
prĤmyslového zboží,
pČnový polystyrén,obaly
a láhve z umČlých hmot,
fólie,pĜepravky, výrobky z
plastĤ

Do þerného pytle na
smČsný odpad patĜí:

papír potažený umČlou
hmotou nebo kovovou
fólií (od džusĤ), porcelán,
smetí, popel,starý textil,
použité hygienické potĜeby,
mastné papíry,
staré pryže, drátČné sklo,
staré kousky koberce,
rohože

Jablůnecký zpravodaj vydal Obecní úřad Jablůnka 12. prosince 2012 Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 603
477 631. Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

