JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2011

Vážení spoluobčané,
ručička časomíry se neúprosně blíží k datu,kdy ukončí rok 2011 a začne pomalu ukrajovat rok 2012.
Toto je chvíle, kdy se každý může ohlédnout za tím, co se podařilo udělat a co ne, zhodnotit své úspěchy
a neúspěchy, je právě čas vánočních svátků. Pevně věřím, že na všechno dobré, co se nám podařilo v obci
v roce 2011 vykonat, navážeme v novém roce 2012 ke spokojenosti občanů Jablůnky.
Nyní mně vážení spoluobčané dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým popřál
k vánočním svátkům osobní pohodu, hodně štěstí, zdraví a spokojnosti v roce 2012.
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

Dovolte mi,abych v letošním vánočním zpravodaji poděkoval jménem svým a celého OZ složkám,které s OÚ spolupracují
a podílejí se na tom,aby si občané své obce vážili a byli na ni hrdi.Chci poděkovat za spolupráci příspěvkové organizaci MŠ
a ZŠ a všem jejím pedagogickým pracovníkům,Svazu žen,SDH, Svazu invalidů, Mysliveckému svazu,Spartaku,Sokolu,
OZ, Rybářskému svazu, včelařům a všem firmám a podnikatelům,kteří s obcí spolupracují.
Nebuďme lhostejní k věcem špatným. A naopak pochvalme to,co se nám povedlo.Dovolte mně poděkovat poslancům
Parlamentu ČR ,kteří s námi spolupracují a podílejí se na nemalých finančních prostředcích proudicích na investiční
záměry naší obce.Využívám vánočního zpravodaje,abych Vás všechny pozval již k tradičnímu uvítání Nového roku 2012
u obecního úřadu. Je to tradice,kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný, starosta obce Jablůnka

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. Pevně věřím, že toto upozornění budete brát vážně a že žádné problémy nenastanou.
Špatné splaškové vody poznáme na přítoku do ČOV.
Děkuji za pochopení a spolupráci.						
Čeněk Hajný - starosta

Nový Územní plán pro obec Jablůnka
Do roku 2015 musí mít obce nový Územní plán. Zpracování takovéto dokumentace je finančně náročná.
Proto obec Jablůnka požádala Ministerstvo pro místní rozvoj o poskytnutí dotace na zpracování nového ÚP Žádosti bylo
vyhověno a po zpracování potřebných dokumentů a příloh,
byla dotace ve výši 399 000 Kč obci Jablůnka přidělena.

Po výběrovém řízení na zpracování ÚP byl výběrovou
komisí vybrán Ing. Sawický.
Bez finanční pomoci státu by obec musela celkovou finanční částku najít ve svém obecním rozpočtu, což v součastném
napjatém obecním rozpočtu by bylo nemožné.
Čeněk Hajný - starosta

Regenerace urbanizované krajiny – obec Jablůnka
Dotační titul byl vyhlášen v letošním roce Ministerstvem
životního prostředí v prioritní ose 6 – zlepšení stavu přírody
a krajiny. Obec se do výzvy přihlásila a žádost byla akceptována a nyní čekáme, zda bude odbornými orgány SFŽP
schválena. Projekt, který je již hotový dopomáhá řešit regeneraci zeleně v obci Jablůnka.
Projekt řeší znovuobnovení zeleně v intravilánu obce
Jablůnka. Jedná se o úpravy výsadby zeleně. Celý záměr je
rozčleněn na 5 částí – okolí budovy sokolovny, mateřská ško-

la, vegetační nádoby-koryta, okolí obecního úřadu, sídliště „
Kolonka“. V těchto lokalitách budou provedeny u stávající
výsadby nutné prořezy a kácení stromů, likvidace nevhodných keřů a živých plotů. Následně je naplánována výsadba
vzrostlých stromů, keřových skupin a živých plotů. Zároveň
by měla proběhnout regenerace a založení trávníků.
Náklady na tyto úpravy čítají 2 500 000 Kč. Pokud
dotaci dostaneme začneme s úpravou v roce 2012.
Čeněk Hajný - starosta

Oprava místních komunikací na Nivu a Lýkový

Obec Jablůnka dostala v roce 2011 dotaci na opravu místních
komunikací v extravilánu obce po povodních v roce 2010. Tato
dotace byla schválena a po výběrovém řízení byly stavební
práce v letošním roce ve výši 1 975 000 Kč započaty. Dotace

byla schválená Ministerstvem pro místní rozvoj. Oprava cest
na Nivu a v Lýkovém byla provedena v měsíci dubnu. Bez
státní finanční pomoci bychom nebyli schopni z rozpočtu obce
naše komunikace opravit.
Čeněk Hajný- starosta
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Výměna oken na Základní škole Jablůnka

V roce 2009 obec Jablůnka požádala Ministerstvo životního
prostředí o dotaci na úsporu energií v objektu ZŠ. Veškeré podklady pro poskytnutí dotace, byly připraveny do konce roku a předány na Státní fond životního prostředí. Dotace byla schválená
a obci bylo dodáno rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory ve
výši 5 945 790 Kč. Avšak celkové náklady na zateplení a výměnu
oken činily 14 160 856 Kč. Rozdíl bychom museli doplatit z vlastních prostředků. V době, kdy jsme začali splácet půjčku a úvěr na
kanalizaci nebyli bychom schopni finanční prostředky z obecního

rozpočtu uvolnit. Proto jsme rozhodnutí SFŽP neakceptovali.
Nicméně okna na ZŠ byla ve velmi špatném stavu, což způsobovalo vysoké náklady na vytápění budovy. Proto bylo ZO
rozhodnuto, že budou vyměněna alespoň okna a zateplený strop,
čímž budou náklady na energii mnohem menší. Akce proběhla
v letošním roce v září a říjnu. Chtěl bych poděkovat pracovníkům
Z.Š. za spolupráci při úklidu veškerých prostor. Náklady na tuto
akci byly 3 561 000 Kč. Pevně věřím, že finanční prostředky nebyly vynaloženy zbytečně.
Čeněk Hajný - starosta

Již v roce 2009 žádala obec Jablůnka Státní zemědělský
intervenční fond o dotaci na rekonstrukci lesní cesty Šviračka.
Bez rekonstrukce cesty by byla plánovaná těžba dřevní hmoty
prakticky nereálná z důvodů celoročního podmáčení této lokality. V letošním roce byla naše žádost o dotaci na rekonstrukci

lesních cest nad 2 m šíře schválena. Celkové výdaje projektu
činí 3 561 000 Kč. Dotace je složena z EU fondů z národních
zdrojů a vlastních prostředků. Dotace je účelová tzn, že může
být použita jen na vypracovaný projekt.
Čeněk Hajný- starosta

Rekonstrukce lesní cesty Šviračka
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.
Věřím, že tímto alespoň trochu přispějeme ke zlepšení našeho
okolí.				
Čeněk Hajný - starosta

Dokončení bezdrátového
rozhlasu
V letošním roce byla vyhlášená Státním fondem životního
prostředí výzva č. 27 na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování povodní. Do této výzvy spadá i vybudování nebo rozšíření stávajícího vyrozumívacího a varovného
systému. Naše obec již z větší části je tímto systémem pokryta
a na zbylou část bezdrátového rozhlasu jsme se do této výzvy
přihlásili. Naše žádost byla akceptována a nyní čekáme zda
SFŽP dotaci schválí. Jedná se o částku 776 098 Kč. To by znamenalo zlepšení informovanosti pro všechny občany.
Čeněk Hajný - starosta

Veřejné osvětlení

Po výměně elektrického vedení veřejného osvětlení při
výkopech splaškové kanalizace, byla provedena i výměna svítidel VO. K tomuto kroku přistoupilo vedení radnice z důvodu
šetření finančních prostředků za elektrickou energii. Za energii
každoročně obec uvolňuje nemalé finanční prostředky, které se
pohybují v rozmezí 320 000 až 350 000 Kč. Po výměně svítidel bychom měli ušetři okolo 210 000 Kč, což nejsou zanedba-

telné finanční prostředky.
Celkové náklady na výměnu svítidel VO činily 585 299 Kč.
Vynaložené finanční prostředky na tuto akci by se měly obci
vrátit asi za 2,5 roku.		
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 2011 obec obdržela neinvestiční dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje na výdaje spojené s činností jednotky dobrovolných hasičů 119 000 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

Obecní lesy

Rok 2011 v obecních lesích byl charakteristický především zvýšenou těžbou dříví, jelikož většina lesních hospodářů se letos snažila
využít zvýšené ceny dřevní hmoty. Ceny dříví setrvávají na relativně
vysoké úrovni i v současné době, a proto se ještě i nyní před koncem
roku realizuje mýtní těžba v lokalitě „Hluboký“. Při práci v lese se
také snažíme využít mimořádně příhodných klimatických podmínek
a přibližovat a odvážet dříví po suchých cestách. Z těchto důvodů je
ještě brzy na konečné účtování.
Suchý podzim však také přináší jedno velké nebezpečí.Tímto
nebezpečím je lýkožrout smrkový neboli kůrovec. Stromy oslabené
podzimním nedostatkem vláhy budou v jarních měsících náchylné na
napadení tímto lesním škůdcem, a proto budou muset všichni vlastníci a obec jako největší z nich, zvýšit pozornost při ochraně lesa.
V letošním roce se také podařila realizovat oprava lesní cesty v
lokalitě „Šviračka“ s dotací SZIF. Tato cesta bude využita zejména
při odvozu dřevní hmoty z této lokality v příštím roce 2012. Samozřejmě jako vždy bude záležet na vývoji cen dříví.
S pozdravem Lesu Zdar!
Ing. Haschka Libor, správce obecních lesů a OLH
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Hospodaření obce k 20. 11. 2011

Na rok 2011 byl schválen zastupitelstvem obce vyrovnaný rozpočet. Rozpočet se upravuje během roku hlavně pokud obdržíme
dotaci od Krajského úřadu ZK, Ministerstva nebo Evropských fondů .Často se stává, že dojde k nepředvídaným událostem jako jsou
živelné pohromy, opravy hasičských vozů poškozených při výjezdech , opravy budov a vybavení těchto budov ,které jsou poškozené zatečením, atd. K tomu, abychom zabezpečili plynulé hospodaření a vyřešili všechny požadavky ze strany nadřízených orgánů,
občanů , firem musíme přijmout úvěr nebo půjčku , což schválí Zastupitelstvo obce. Bez půjček a dotací nelze provádět žádné větší
opravy a investice.V tomto roce jsme přijali překlenovací úvěr ve výši 2 600 000,-Kč na financování rekonstrukce lesní cesty Švihačka, poněvadž dotaci na tuto akci obdržíme až v r.2012. Dále jsme přijali úvěr ve výši 488 000Kč na provedení výměny světel
veřejného osvětlení, a také jsme přijali dotaci na opravu místních komunikací /Lykový,Niva/ od MMR ČR ve výši 1 971 000Kč.
Krajský úřad Zlínského kraje každý rok přispívá na zabezpečení akceschopnosti jednotky požární ochrany a v tomto roce činila
dotace 119 000,-Kč. Také jsme od KÚZK obdrželi finanční dar 200 000,-Kč na výdaje spojené s živelnou pohromou , která v srpnu
r.2011 poškodila naši obec. Obec zaměstnává pracovníky , na které přispívá úřad práce ,stará se o občany, kteří pracují v programu
veřejná služba. Velmi důležitou oblastí , kterou financujeme je školství . Z rozpočtu obce přispíváme téměř třemi miliony korun na
provozní výdaje a přispíváme i na investiční výdaje, jako je vybavení kuchyní, rekonstrukce topení nebo výměna oken. V tabulce
uvádíme plnění rozpočtu v tisících Kč. V těchto dnech připravujeme rozpočet na příští rok . Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce
a na elektronických stránkách obce www.jablunka.cz . 		
Ing.Eva Matoušková
Plnění rozpočtu k 20.11.2011 je následující:
TEXT

Upravený rozpočet v tis.Kč

PŘÍJMY CELKEM:
Daňové příjmy
Poplatky za komunální odpad /od obyvatel/
Poplatky ze psů
Poplatky správní- hrací automaty,matriční poplatky
Dotace na provoz ZŠ,MŠ, pro JPO,na komunikace
Daň z nemovitostí
Převod z fondu hospodářské činnosti-lesní hospodářství
Běžné příjmy za služby,nájmy bytů, nebytové prostory..
Prodej nemovitostí –d.č.615,prodej pozemků
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
Příjem- úvěr Česká spořitelna,a.s. a ČSOB,a.s.
VÝDAJE CELKEM:
Pěstební činnost –rekonstrukce lesní cesty Šviračka
Místní komunikace-oprava MK Lykový dopravní obslužnost
Kanalizace -trubky na přípojky pro občany
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 –d.č.210,260,615,207
Nebytové hospodářství-dům služeb,pošta,zdravotní středisko.
Sběr komunálního , nebezpečného,objemového odpadu
DPS-dům s pečovatelskou službou
Zeleň -údržba veřejných prostranství, hřbitovy a smuteční síň
Technický provoz obce/stroje,dělníci, veřejně pros.práce..
Sociální pomoc,příspěvky důchodcům na obědy
Veřejné osvětlení, územní plán obce=399 000,-Kč
Sbor dobrovolných hasičů/JPO II/,ochrana obyvatelstva
Místní správa,zastupitelstvo obce,
Finanční operace-DPH,daň z př.práv.osob,úroky z úvěrů,..
Ostatní činnosti/příspěvky nadacím,svazkům obcí./
Položka 8901-cizí prostředky
Splátky úvěrů, půjčky SFŽP/kanalizace/
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Skutečnost v tis.Kč

27 918
13 652
670
28
150
4 142
1 000
1 113
3 778
950
- 653
- 973		
27 918
3 617
2 757
505
831
2 855
645
159
123
512
460
1 222
562
255
2 062
146
1 305
760
5 111
165
26
0
3 840
0
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25 419
12 927
648
29
124
4 173
882
350
3 275
895
3 088
3 088
25 419
3 623
2 732
448
867
2 524
509
68
10
418
413
1 014
369
259
1 884
120
1 177
661
4 620
320
26
0
3 357
0

Činnost Obce Jablůnky na úseku majetko a hospodářsko
právním za období od 1.12. 2010 do 5. 12. 2011
Zastupitelstvo obce Jablůnka ve výše uvedeném období projednalo a následně schválilo 12/2010 odkoupení pozemku pro stavu
kanalizace v prostoru RD čp. 57 včetně darování pozemku v téže
lokalitě pro vybudování vodovodní přípojky.
Pro potřeby firem provádějících výstavbu investičních akcí Obce
Jablůnka byly schváleny ZO Jablůnka krátkodobé pronájmy (
několika měsíční ) včetně smluv o pronájmu pozemků na uložení
stavebního materiálu v prostoru před fotbalovým stadionem TJ
Spartak Jablůnka a to f. COMMDUM, spol. s r. o. Valašská Bystřice, která provádí pro obec Jablůnka výstavbu akce „ Kanalizace a ČOV Jablůnka “. Firmě VAST TERCIA, spol. s r.o. Valašské
Meziříčí, byla v téže lokalitě pronajata část pozemku na uložení
stavebního materiálu, dále v oploceném areálu VS a za budovou
Obecním úřadem Jablůnka na uložení sypkého materiálu a ostatního stavebního materiálu a na parkování stavební techniky, v prostoru za bývalým hradlem za nádražím ČD v Jablůnce byl firmě
pronajat pozemek na uložení vytěženého materiálu a v budově
Hasičského domu čp. 207 kancelář včetně skladu, to vše z důvodu
realizace akce „Rekonstrukce lesní cesty Šviračka“. Obě uvedené
akce jsou částečně finančně kryty z evropských fondů.
Žádosti firem a občanů na prodej pozemků, pronájem obecních
pozemků, opakovaný pronájem a ukončení pronájmu jsou vždy po
dobu 15 dnů zveřejněny na úřední desce OÚ Jablůnka, tato povinnost se nevztahuje na bezúplatné darování nemovitosti obci Jablůnka, než mohou být předloženy k projednání v jednotlivých schůzí
ZO Jablůnka.
Zastupitelstvo obce Jablůnka projednalo a následně schválilo
1/2011 bezúplatné darování pozemku obci Jablůnka pro stavbu
kanalizace a vzájemné částečné odkoupení pozemků pro úpravu
parkovací plochy u domu čp. 44 s f. NETA GROUP s.r.o..
Dále v 5/2011 projednalo a následně schválilo bezúplatné darování spoluvlastnických podílů od 5 spoluvlastníků v pozemcích
obci Jablůnka a tím obci umožnili řešit mnohdy komplikované
vlastnické vztahy mezi občany.
Jelikož při opakujících se povodních dochází každoročně

k poškozování povrchu místních komunikací, hlavně v lokalitách
Horní a Dolní paseky a Jablůnecký Vesník, musí obec Jablůnka.
aby mohla opravy MK provést žádat o poskytnutí finanční dotace
na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, kde jednou z prioritních podmínek je úplné vlastnictví nemovitostí na kterých je místní komunikace vybudována. Proto ZO Jablůnka 10/2011projednalo a schválilo bezúplatné darování pozemků občany v místní části Jablůnecký
Vesník ještě před sepsáním žádosti na poskytnutí finančních dotace
na opravu poškozené MK v dané lokalitě.
V téže schůzi ZO Jablůnka byly schváleny 2 „ Smlouvy o zřízení
věcného břemene na výstavbu energetického zařízení – přípojek
NN ke stavbám RD “ , které vedou přes pozemky ve vlastnictví
obce Jablůnka.
V 11/2011 byly schváleny Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
o místních poplatcích na provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
s platností od 1. 1. 2012 a OZV č. 2/2011 o místním poplatku ze
psů s platností od 1. 1. 2012. Vydání těchto OZV si vyžádaly trvale rostoucí náklady na těchto úsecích hospodaření obce Jablůnka
v roce 2011.
Dobrou zprávou pro občany je to, že ceny pronájmů obecních
pozemků se dále beze změn řídí Obecně závaznou vyhláškou Obce
Jablůnka č. 1/2007 o poplatku za pronájem veřejného prostranství, nebo dohodou o ceně v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách v platném znění.
Pro úplnost uvádíme, že byly v průběhu daného období pro
potřebu a činnost Obce Jablůnka s různými organizacemi sepsány Hospodářské smlouvy, Smlouvy o dílo a to převážně na úseku
investiční činnosti prováděné Obcí Jablůnka
Závěrem lze konstatovat, že se Obec a ZO Jablůnka ve své činnosti na úseku majetko a hospodářsko právním řídí platnými zákony a předpisy, což dokládají i výsledky kontrolní činnosti na tomto
úseku prováděné v rámci auditu kontrolním odborem Krajského
úřadu Zlínského kraje.
Zpracoval Čeněk Hajný, starosta Obce Jablůnka

Vážení spoluobčané,
je pro mne velkou ctí, že Vás mohu informovat o kolaudaci
splaškové kanalizace a vodovodního řádu v roce 2011 v naší obci.
Kolaudace čistírny odpadních vod proběhne únoru 2012 na základě výsledků odebraných vzorků vyčištěných splašků.
Příprava na tuto mega akci začala již v roce 2005 projektovou
dokumentací a postupným sbližováním - se SFŽP, který výzvu na
čistění komunálních vod vypsal. Od této chvíle jsme začali shromažďovat podklady na přípravu zahájení stavby. Realizace projektu započala v říjnu roku 2008. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti, Státním fondem životního prostředí
a vlastními finančními prostředky. Celkové náklady na kanalizaci
a ČOV v naši obci činily 135 000 000 Kč a z této částky se obec
Jablůnka podílí 37 000 000 Kč včetně DPH. I když pro naši obec
je finanční spoluúčast vysoká, bez státní pomoci bychom nebyli
schopni projekt realizovat. Kapacita ČOV Bokan je na 2200 ekvivalent a je největší ČOV v ČR. Celková délka splaškové kanalizace je 13094 m. Počet domovních přípojek je 506 v délce 4100m.
Na realizaci projektu se do výběrového řízení přihlásilo 14 firem.
Nejlepší finanční nabídku a kriteria s tím spojena podalo sdružení
firem COMMODUM- COBBLER. Spolupráce OÚ Jablůnka
s firmami byla v průběhu realizace na velmi vysoké profesionální
úrovni čehož si nesmírně cením. Nejtěžší úseky byly v obou chodnících silnice 1/57, kdy hloubky výkopů dosahovaly 4,5 m a 2-krát

byly provedeny protlaky pod touto silnicí. Nebýt dobré spolupráce s vedením Řsd ČR, které nám umožnilo odklon dopravy přes
naši obec v obou směrech,nedokázali bychom tyto práce v termímu dokončit. Problémy byly i se starou infrastrukturou, která
křižuje celou obec, podzemní vodou, která se nachází v naší obci
již v hloubce 1,5 m. Musím vzdát poklonu jak vedení firem, tak
i pracovníkům,kteří tuto náročnou stavbu dokázali úspěšně dokončit. Souběžně s kanalizací probíhala i výměna vodovodního řádu,
který byl vybudovaný v 60- tých letech a byl značně poruchový.
Chci poděkovat vedení firmy Vak Vsetín a.s. za naplánování výměny právě při výstavbě kanalizace, čímž jsme zabránili dvojímu rozkopání komunikací a pozemků. Spolupráce s vedením firmy byla
velmi dobrá a věřím, že i nadále budeme spolupracovat. Kanalizace
v naší obci je akce pravděpodobně největší co se týče objemu prací
i financí. Tomu, že realizaci stavby zvládneme za dva roky by věřil
málokdo. Dokázali jsme to. Aby bylo všechno v pořádku musíme
ještě dokončit povrchy MK, a v tom věřím firmě Alpine, že to, co
po kanalizaci zůstane co nejvíce viditelné bude tak kvalitní, jako
všechny výkopové práce naším očím skryté
Vážení spoluobčané,jsem přesvědčený,že vybudováním
kanalizace vstoupíme do kvalitnějšího a příjemnějšího životního
prostředí v naší obci. Pevně věřím, že si občané Jablůnky budou
tohoto velkolepého díla vážit a bude nám dlouho sloužit.
Čeněk Hajný - starosta
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Vážení občané,
S koncem roku 2011 přichází bilancování minulého období,
proto vás chci seznámit s výsledky v oblasti odpadového hospodářství a s kalkulací poplatků v příštím období.
Náklady na odpadové hospodářství činily v tomto roce přes 1
milion korun. Z toho 765.000,- Kč je svoz komunálního a tříděného odpadu, 168.000,- Kč nákup barevných pytlů na tříděný odpad,
40.000,- Kč likvidace nebezpečného odpadu, 57.000,- Kč vývoz
a likvidace velkoobjemového odpadu. Výdaje na Sběrný dvůr se
pohybují od 5.000,- Kč do 27.000,- Kč. V tomto roce tyto výdaje
činily cca 7.000,- Kč. Celkové výdaje na odpadové hospodářství
činí v tomto roce 1.037.000,- Kč.
Jak je již pravidlem, rok co rok upozorňuji, že každý kilogram
tříděného odpadu je příjmem do systému odpadového hospodářství obce. Poletech rostoucího třídění odpadů nyní stagnujeme
a jen díky firmě DRAKO, která se zapojila do systému našeho
odpadového hospodářství také s tříděnými plasty a papírem od 3.
Čtvrtletí 2011 máme znovu nárůst v tonáži tohoto tříděného odpadu a tím i navýšenou odměnu od firmy EKO-KOM která bude činit
cca 210.000,- Kč za rok 2011. Po odečtení příjmu 210.000,- Kč
z výdajů 1.037.000,- Kč činí celkové náklady v roce 2011 na odpadové hospodářství 827.000,- Kč. To znamená, že náklady na jednoho obyvatele za rok činí 414,- Kč. Vzhledem k tomu, že v roce
2012 bude svoz odpadů navýšen o inflaci, schválilo Zastupitelstvo
obce Jablůnka na svém 12. zasedání dne 23.11.2011 navýšení ročního poplatku za likvidaci odpadů v roce 2012 na 400,- Kč/osoba.
Tento poplatek je stanoven na základě skutečných nákladů obce
z předchozího roku na odpadové hospodářství obce (viz Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2011). I přes toto navýšení bude odpadové

hospodářství stále dotované z rozpočtu obce.
Někteří občané možná zaregistrovali, že ve sběru použitých
elektrospotřebičů obsadila obec Jablůnka v krajské soutěži
„O keramickou popelnici“ vypsanou firmou ASEKOL 1. Místo
a s tím i šek na 15.000,- Kč. Zde je vidět, že se obec vydala správnou cestou v oblasti odpadového hospodářství, je vidět, že Sběrný
dvůr plní svůj účel a funkci a odráží se zde i dobrá práce správce
Sběrného dvora pana M. Pajdly.
Zde bych chtěl znovu upozornit občany Jablůnky, že Sběrný
dvůr slouží výhradně jim, tedy fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci Jablůnka a řídí se provozním řádem, za jehož dodržování zodpovídá správce Sběrného dvora, který je zaměstnancem
firmy JOGA Valašsko. Někteří občané si stále pletou Sběrný dvůr
se smetištěm, ale k tomuto účelu nebylo toto zařízení v Jablůnce
vybudováno. Odpady, které nemůže Sběrný dvůr v Jablůnce přijmout (např. velké množství stavebního odpadu, střešní krytinu
a lepenku po opravě střechy,…….) lze zlikvidovat v Logistickém
centru Vsetín – Bobrky. Každý takový vývoz či vývoz cizím občanům a firmám jde na vrub nás všech a odrazí se na výši poplatků
v dalším období. Pro představu, ze Sběrného dvora odvážíme
co 14 dní dva kontejnery velkoobjemového odpadu.
Žádám občany, aby třídění odpadů brali vážně a zodpovědně, protože máme stále dle statistiky velkou rezervu. Narůstající
množství vytříděného odpadu bude pro obec i pro občana znamenat menší rozpočtovou zátěž vzhledem k větší finanční výtěžnosti
od firmy EKO-KOM.
Přeji všem občanům Jablůnky krásné a pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku 2012 hodně optimismu, zdravého
Petr Kochwasser
rozumu, klidu, míru, zdraví a štěstí.

MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
V Jablůnce je k 30.11.2011 hlášeno k trvalému pobytu 2025 osob /vloni 2002/, z toho 1002 mužů a 1023 žen. Naší nejstarší
občankou je paní Anna Čablíková z horních pasek. která příští rok oslaví 100 let, z mužů je nejstarší pan Karel Adámek ,
letos oslavil 92 let a s manželkou Marií i diamantovou svatbu.V obci žije 7 seniorů, kteří se v tomto roce dožili 90 a více let.
Dětí do 15-ti let je 281. Našim nejmladším občánkem je Milan Hejcman.
Do Jablůnky se letos přihlásilo k trvalému pobytu 54 občanů , 27 občanů se z trvalého pobytu odhlásilo. V letošním roce
se zatím narodilo 20 dětí, zemřelo 17 našich spoluobčanů.

V letošním roce se narodily děti:
Štěpán Ledvina
Jan Daňa
Patrik Urban
Dušan Rozmoš

Jan Jurčák
Rozálie Podešvová
Nela Mikuláštíková
Jiří Malina

Simona Opálková
Madlen Zídková
Ondřej Burdík
Tereza Vávrová

Václav Hruška
Lukáš Hajný
Ellen Lédrová
Adam Divín
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Kristýna Pavlíčková
Matěj Rafaj
Aneta Vránová
Milan Hejcman

V letošním roce uzavřeli sňatek tito naši občané:
Eliška Kesslar Čenková roz. Čenková, Valentýna Spurná roz. Segradová, MUDr. Barbora Chmelařová roz. Filipová, Martin
Klimek – Hana Klimková roz. Nedbalová, Rigelsford Petra roz. Šoborová, Kulajtová Veronika roz.Michalíková
V roce 2011 se v Jablůnce rozvedlo 5 manželství.

Zemřeli  naši spoluobčané:
Emilie Dobešová		
Jan Burdík
Bohumil Ondrůšek
Ludmila Patáková
Petr Koutný		
Vladimír Najman

76 let		
56 let
85 let		
81 let
56 let		
91 let

Ladislav Pagáč		
Mária Klásková
Františka Patáková
Anděla Studenská
Blažena Adámková
ing. Petr Černoch

88 let		
73 let
82 let		
86 let
77 let 		
63 let

Jan Lukáš		
Marta Burdíková
Pavel Krupík
Růžena Kuropatová
Ladislav Mareček

85 let		
86 let
44 let		
93 let
80 let

Zpracovala: Jarmila Novotná

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2011

Sbor pro občanské záležitosti působí v obci již několik
desítek let. V současné době má 18 členů , kteří se pravidelně
na obci scházejí. Náplň činnosti sboru je v podstatě dlouhodobě stejná.
Navštěvujeme jubilanty od 70-ti let po pěti letech a od 85-ti
let již každý rok, letos jsme byli pogratulovat 90 jubilantům.
S drobnými dárky se účastníme rozloučení v mateřské škole s dětmi, které odcházejí do školy, starosta obce se rovněž účastní slavnostního zahájení školního roku i rozloučení
s deváťáky.
Tradiční a poslední roky oblíbené „vítání občánků“ jsme
letos pro malý počet dětí uspořádali pouze jednou, a to v červnu, vítání se zúčastnilo 23 rodičů, rodiče obdrží vždy pamětní
knižku, dárky pro děti a na památku fotografie. Krátké kulturní vystoupení nám vždy zajistí děti z mateřské školky, za což
vedení školky děkujeme. Rodičům dětí, které se letos narodily v druhé polovině letošního roku sdělujeme, že vítání jejich
dětí uspořádáme začátkem příštího roku.

Při příležitosti jubilejních svateb jsme navštívili manžele
Antonína a Annu Dostálovy a Karla a Marii Adámkovy- oba
tyto páry letos oslavily diamantovou svatbu tj. 60 let společného života. Gratulujeme !
Některé členky našeho sboru aktivně pracují i v jiných
zájmových složkách- ve Svazu žen, v TJ Spartak, v Sokolu,
pomáhají při organizaci oblíbených akcí pro děti i dospělé,
jako je dětský karneval, dětské dny, Stezka odvahy, mikulášské a vánoční posezení, „soutěž o nejlepší jabkovicu a jabkovú buchtu“, výroba různých dekorací, bazary a jiné.
V adventní čas navštěvujeme i naše bývalé občany, kteří na stáří žijí v blízkých domovech důchodců, tyto setkání
bývají veselé i někdy smutné.
Vážení spoluobčané, za všechny členy Sboru pro občanské
záležitosti při Obecním úřadě v Jablůnce Vám všem přejeme
krásné a klidné vánoce, v nastávajícím roce 2012 pevné zdraví, rodinnou pohodu a dobré přátele.
Sbor pro občanské záležitosti v Jablůnce

Diamontová svatba Adámkovi.
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Informace k vydávání
cestovních pasů u dětí
do 15-ti let

Děti zapsané v cestovním pasu rodičů nebo v občanském průkazu rodičů mohou překročit státní hranici bez vlastního cestovního pasu nejpozději do 26.6.2012. Dále musí mít vlastní
cestovní pas.
K vydání prvního cestovního pasu pro dítě je nutné předložit
osvědčení o státním občanství ČR. Žádost o vydání osvědčení
podává rodič na matrice obecního úřadu dle trvalého bydliště
nebo přímo na Krajském úřadě Zlínského kraje, odbor právní.
K žádosti o vystavení osvědčení se předkládá rodný list dítěte, oddací list rodičů nebo rodné listy rodičů dítěte,občanský
průkaz jednoho rodiče. Poplatek činí 100-Kč.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu se zatím nezvyšuje.

Upozornění k vydávání
občanských průkazů
Na základě změny zákona o vydávání občanských průkazů
můžete podat žádost o vydání občanského průkazu na obecní
úřad do 9.12.2011.Pak můžete podat žádost o OP na Městský úřad Vsetín , a to do 15.12.2011, poté bude následovat
výluka.
Od 1.1.2012 se budou žádosti o vydání nového občanského průkazu podávat pouze na vyšších pověřených úřadech,
v našem případě na Městském úřadě ve Vsetíně. Na matrikách obecních úřadů tato agenda skončila !!
Na nové občanské průkazy nebude třeba předkládat fotografii – fotit se bude při podávání žádosti.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu
v nich uvedenou !
Jarmila Novotná,matrika

Jablůnecká školka, páni,
je fakt pěkná, k pohledání.
A ti broučci, sluníčka,
co vítají nás zdáli,
rozveselí i slzavá očička.
Pěkně se nám tady daří

i v kuchyni dobře vaří.
Chcem mít šťastné dětičky
a spokojené babičky,
/samozřejmě i dědečky,
a ostatní strávníky/.

Jablůnecká školka je svým věkem dnes dospělou třicátnicí,
dobře udržovanou a náhodný kolemjdoucí by s největší pravděpodobností nedokázal její věk odhadnout. Jednoznačně
se dá říci, že naše školka tak pěkná, barevná, zářivě a mile
dětská nebyla ani před 31 lety. V roce 1980, kdy jsme se
stěhovali ze staré školky do nové čtyřtřídky Na Láni, jsem
byla jednou z učitelek, které začínaly v nové, moderní, dobře
zařízené velké školce. Od té doby už uběhlo v Bečvě hodně vody, hodně se toho změnilo. Dnes znovu chodím do této
školky, chodí tu i ty stejné děti, nyní už maminky a tatínkové. Přivádí nám své děti a tehdejší maminky jsou dnes
šťastnými babičkami a tatínkové pyšnými dědečky. Pro mně
jsou to milá a radostná setkávání.

Co se skrývá za pěknou škořápkou? Hodně odvahy, píle
a velký kus poctivé práce vedení MŠ, zaměstnanců, finanční,
technické i lidské podpory zřizovatele, zastoupeného panem
starostou Čeňkem Hajným. Modernizace budovy, zateplení
pláště a výměna oken přináší nemalé úspory spotřeby energií. V letošním roce byla provedena úprava topné soustavy

a ohřevu vody, která opět přináší úsporu energií, zejména
plynu, zlepšuje dodávku teplé vody a topení v hospodářském pavilonu. Dokončeny byly nátěry kovových konstrukcí
a zábradlí na budově, nátěry herních prvků na školní zahradě,
zřizovatelem byl opraven chodník před budovou MŠ.
Celorepublikově zvýšená populační křivka se promítla i na
počtu dětí, které přišly v květnu letošního roku k zápisu do
MŠ. O přijetí k předškolnímu vzdělávání svého dítěte požádalo 21 zákonných zástupců dětí. V souladu s Kritérii pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ bylo 18 dětí
přijato, 3 děti přijaty nebyly. Do ZŠ Jablůnka odešlo 14 dětí.
Na základě žádosti paní ředitelky zřizovatel povolil navýšení
počtu dětí ve třídách. Od 1.9. 2011 se tímto zvýšil počet dětí
z 51 na 55. V novém školním roce 2011/2012 došlo personální změně ve vedení MŠ. Paní ředitelka Jana Palová odešla
do zaslouženého důchodu a na její místo byla k 1.9.2011, na
základě výsledku konkurzního řízení, jmenována paní Marie
Navrátilová.
Předškolní vzdělávání dětí naší MŠ se uskutečňuje podle
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Školního vzdělávacího programu s názvem „Šimon půjde do
školy“, s mottem: „Řekni mi a já zapomenu,ukaž mi a já si
zapamatuju, nech mě to dělat a já pochopím“. To znamená,
že vzdělávací činnosti jsou realizovány metodami prožitkového a kooperativního učení hrou, jsou založeny na přímých
zážitcích dětí, ty podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, získávání zkušeností
a ovládání dalších dovedností.
Děti navštěvující naši mateřskou školu mají k dispozici velké, prosvětlené třídy a herny vybavené moderním nábytkem,
dostatečným množstvím hraček a učebních pomůcek. Na
opravu a modernizaci ještě čekají dětské šatny a hygienická
zařízení dětí. Část prostoru dolní zahrady bychom chtěli přebudovat na venkovní učebnu, kde budou děti získávat nové
zkušenosti a dovednosti při hrách s přírodními materiály.
V průběhu školního roku organizujeme řadu aktivit pro
děti v rámci vzdělávacích činností i různé aktivity pro rodiče s dětmi, pro zřizovatele i neziskové organizace v obci.
Poslední zdařilou akci byla podzimní tvořivá dílna pro rodiče
s dětmi. Pod rukama dětí, maminek i jednoho tatínka vznikaly nádherné kytice listových květin, pavučiny s pavoučky,
podzimní strašidýlka a další nádherné výtvory. Nápady hýřily
nejen paní učitelky, ale i maminky a samotné děti. Spoustu
nádherných fotografií, obrázků dnes vidí jen rodiče a prarodiče dětí naší školky. Věříme, že se nám podaří konečně
vytvořit webové stránky školky tak, aby i široká veřejnost
mohla nahlédnout pod pokličku naší školky. Věříme, že školkové webové stránky s aktuálními fotografiemi, jídelníčkem,
přehledem aktivit a dalšími zajímavostmi budou našim novoročním dárkem.

Dovolte mi, abych vám jménem všech zaměstnanců i dětí
MŠ Jablůnka popřála krásné, klidné a pohodové vánoce
v kruhu svých milých blízkých. Do nového roku 2012 přijměte přání všeho dobrého, ať sluníčko zdraví, pohody a radosti
svítí nejen na obloze, ale i ve vašich srdcích.
Na spolupráci s vámi se těší				
Marie Navrátilová, ředitelka MŠ s kolektivem zaměstnanců

Základní škola Jablůnka informuje
Jak jsme uzavřeli školní rok 2010/2011

Využíváme opět příležitost prezentovat na stránkách jablůneckého Zpravodaje činnost místní základní školy. Připomeňme
si nejprve výsledky loňského školního roku z června 2011.

Něco málo statistiky

Z celkového počtu 164 žáků školy nepostoupila do vyššího
ročníku jedna žákyně, tři žáci byli hodnoceni sníženou známkou z chování. Z 5. třídy odešli 3 žáci na víceleté gymnázium,
19 žáků absolvovalo 9. třídu. Do učebních oborů zakončených
závěrečnou zkouškou byli přijati 4 žáci, zbývajících 15 deváťáků čeká na středních školách v závěru studia státní maturita. Na
třídní schůzky docházelo 75 % rodičů. Do zájmových kroužků
dochází 60 % žáků školy a v pobočce Základní umělecké školy
Vsetín je přihlášeno 30 % žáků ZŠ.

Obnovená družba se Svinnou

Po více než dvacetileté přestávce se uskutečnil autobusový zájezd jablůneckých žáků a učitelů do partnerské, kdysi
tzv. družební školy v obci Svinná okres Trenčín. Ve sportovních a vědomostních soutěžích nakonec těsně vyhráli domácí. Věříme, že navázané kontakty ještě upevníme příští rok
při návštěvě slovenských přátel u nás a že putovní pohár pro
vítěze zůstane tentokrát v Jablůnce.

Proč (se) nepochválit

V průběhu školního roku bylo uděleno žákům 101 pochval
třídního učitele a ředitele školy, a to především za výborné
školní výsledky a reprezentaci školy. Mezi největší úspěchy
patří 3. místo Nikoly Sedlářové z 3. třídy v celostátním kole
výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a 4. místo Petry Křesťanové z 9. třídy v celostátním kole dějepisné
olympiády. Tomáš Žamboch a Lukáš Václavík z 8. třídy se
zúčastnili na stadionu Evžena Rošického v Praze na Strahově
republikového finále atletické soutěže „Odznak všestrannosti
olympijských vítězů“. Veronika Petřeková z 5. třídy reprezentovala Zlínský kraj v plavání na Hrách V. letní olympiády
dětí a mládeže ČR v Olomouci.

Milion pro školu

Od 1. února 2011 jsme zapojeni do operačního programu
„Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013“ (oblast
podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ).
Projekt s názvem „Šance pro všechny“ bude trvat celkem 30
měsíců, do projektu se zapojilo 6 pedagogických pracovníků,
což je 46 % sboru. Získané peníze ve výši cca 1 milionu Kč
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využijeme především na zlepšení materiálního vybavení školy v oblasti informačních technologií (pořízení nových počítačů a dataprojektoru) a ke zkvalitnění výuky. Učitelé vytvoří
a ověří během 2 let téměř 700 výukových materiálů, které
budou v následujících letech využívány ve výuce.
Fotoarchiv akcí školy na www.zsjablunka.cz

ka, Včely se stěhují, 6. třída na kolech, Barevný den, Den
mozku, Beseda s egyptologem, Jarní šachy, Smažíme řízky,
Třeťáci u krmelce, Turnaj v piškvorkách atd. Archiv fotografií z akcí školy od roku 2003 najdete na www.zsjablunka.cz
ve „fotogalerii“.

Z rodičovských dotazníků hodnotících školní
rok 2010/2011

Vyplněné dotazníky nám poslala zpět větší polovina rodičů. Byli jsme pochváleni za spoustu akcí pro děti, karneval,
předtaneční, zájezd do Svinné atd., za kvalitní web školy, za
podporu ZUŠ Vsetín, za kroužek šachu, florbalu, keramiky
a aerobiku. Až 90 % rodičů si myslí, že jejich děti chodí do
školy rády, přes 80 % rodičů je se školou spokojeno. Rodiče oznámkovali školu v průměru 1,8. Výsledky dotazníků se
výrazně nelišily od loňského hodnocení.

Co jsme se dozvěděli z dotazníků žáků

Rodiče našich žáků kladně hodnotí, že na školním webu
informujeme pravidelně o akcích, aktivitách a projektech,
které vhodně doplňují a zpestřují klasickou výuku ve třídách.
Pro bližší představu uvádím alespoň některé ze zajímavých
názvů těchto akcí vloni uskutečněných. Např. Motýlí zahrád-

Žáci dali škole průměrnou známku 2,1 stejně jako vloni.
Mírně se snížil počet žáků, kteří chodí do školy rádi. 10 žáků
ze 141 mělo výhrady k obědům, jiní si postěžovali na špatné
vztahy mezi spolu/žáky, další na špatné hřiště u školy a malou
školní tělocvičnu, kde se nedají hrát míčové hry.

Počty žáků

Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, výlet žáků 9. třídy na
Klenov, drakiáda, dýňová slavnost ve školní družině, 1. kolo přeboru škol v šachu, exkurze do místní koželužny, okresní kolo ve
stolním tenise, soutěž Přírodovědný klokan, pantomimické představení divadla Fortissimo pro všechny žáky školy, exkurze na
čističku odpadních vod, výroba svíček, exkurze do ZOO Lešná,
starší žáci na fotbalovém turnaji ve Vsetíně, po stopách K. Hofmana, Jablůnka čte dětem, Aerobiktour, diskotéka v tělocvičně, SCIO
testy - srovnávací testování vědomostí žáků 6. a 9. ročníku aj.

Základní škola Jablůnka ve školním roce 2011/2012

Nový školní rok jsme zahájili se 165 žáky. Již třetím rokem
celkový počet žáků zůstává přibližně stejný. Výhled do příštích
let je mírně optimistický, protože jejich počet by se měl postupně
zvyšovat. Do roku 2015 bychom měli mít ve škole kolem 180
žáků. Do první třídy letos nastoupilo 14 prvňáčků, do 6. třídy přestoupilo 6 žáků z Pržna a 2 žáci z Růžďky (pro malý počet žáků
tam neotevřeli 6. ročník). Do školní družiny je přihlášeno 46 žáků
z 1. – 5. třídy, ke školnímu stravování 134 žáků.

První čtvrtletí školního roku

V samotném začátku školního roku nás potěšilo sdělení našeho
zřizovatele Obce Jablůnka, že se budou na školní budově měnit
stará nevyhovující okna za plastová. K výměně došlo v září a říjnu v době ředitelského volna, o víkendech a podzimních prázdninách. Přes všechny obtíže s tím spojené máme dnes pěknější
školu s nižšími náklady na topení. Výuku jsme pak s žáky usilovně doháněli, aby do čtvrtletní pedagogické rady bylo probráno
všechno naplánované učivo.

Uskutečněné školní akce
na doplnění a zpestření výuky

Závěrem

Mezi naše priority ve výuce patří zvládnutí základního učiva
všemi žáky a podpora žáků nadaných. Pěstujeme v žácích kompetence důležité pro praktický život. Zaměřujeme se na čtenářskou,
počítačovou a finanční gramotnost, podporujeme komunikaci
a spolupráci žáků. Naší snahou je vytvářet příjemné prostředí školy, pěstovat dobré vztahy a příznivou atmosféru pro rozvoj osobnosti našich svěřenců. Děkujeme všem, kteří s námi při naplňování našich záměrů spolupracují a naši práci podporují.
Krásné Vánoce a úspěšný rok 2012 všem občanům Jablůnky
přeje za ZŠ Jablůnka ředitel školy Mgr. Luděk Drlík.

Z měsíčních plánů práce na září – listopad vybíráme: kurz
plaveckého a předplaveckého výcviku, návštěva dvou koncertů
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O významném jablůneckém rodáku Karlu Hofmanovi
V pátek 18. 11. 2011 se ve škole uskutečnila beseda k 105.
výročí narození akademického malíře Karla Hofmana, který
se narodil 14. 9. 1906 v Jablůnce na Moravě (tak přesně tehdy
zněl název naší vesnice).
Otcovu osobnost nám přiblížila dcera Karla Hofmana
brněnská herečka Drahomíra Hofmanová. S láskou a dojetím
zavzpomínala na otce, který dokázal psát krásné verše. Uměl
si s bujnou fantazií vymýšlet neskutečné příběhy, kterými
bavil své okolí. Jednou se mu prý za pobytu v Itálii přihodilo,
že ho při koupání v moři s dvěma kamarády vytáhli na sultánovu loď. Sultán jim poručil, aby vymysleli báseň na jeho
počest. Kamarádům se to nepovedlo, tak přišli o život. Zbývající Karel si narychlo vymyšlenou rýmovankou zachránil
život a ještě dostal od sultána velkou odměnu, kterou hned
po propuštění projedl a propil… Žáky zaujala také historka
ze života rodiny Hofmanových na Soláni, kdy si dospívající
dcera Draha potají zapálila cigaretu. Otec, který do té doby na
své dcery nikdy ruku nevztáhl, ji přistihl a – dostala od táty
svou první a zároveň poslední facku. Ale ta prý stála za to!
O životě a tvorbě slavného jablůneckého rodáka povyprávěl
žákům ze 7. – 9. třídy PhDr. Dalibor Malina, znalec literatury
a výtvarného umění našeho regionu. Zdůraznil záslužnou roli
jablůneckého učitele Františka Růžičky, který v době školní
docházky podporoval Karla v jeho zálibě v malování. Nadaný hoch nejprve obkresloval obrázky z kalendářů, později se
pokoušel o portréty a začal malovat krajinu. Vyučil se malířem porcelánu, ale v roce 1927 byl přijat na Akademii výtvarných umění. Protože pocházel z nemajetné rodiny, musel se
na studiích v Praze hodně činit. Aby netrpěl hlady, získával
peníze na přežití například i tak, že chůzí po rukou vystoupal
po schodech až do 3. patra Jako odměnu za tento předvedený
kousek inkasoval od spolužáků peníze. Získal studijní stipendium do Itálie, kam se po letech vracel mezi své italské přátele. Po ukončení studií působil jako pedagog na uměleckých
školách ve Zlíně av Uherském Hradišti. Nakonec se usadil
a tvořil na Soláni, stejně jako před ním malíři František Podešva, Alois Schneiderka a Jan Kobzáň. Zemřel v roce 1998 ve
Valašském Meziříčí, pochován je na Valašském Slavínu ve
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Maloval portréty jak významných osobností ačlenů rodiny,
tak prostých lidí z valašských pasek. O jeho nadání svědčil už
portrét stařenky Melichaříkové z Mikulůvky, který vytvořil
ve 14 letech. Po letech tento portrét komentoval svou půvabnou valaštinou přibližně takto: „ To sem eště uměl malovať,

až na akadémii sem sa zkazil…“ V roce 1985 byl jmenován
národním umělcem za přínos v české krajinářské tvorbě.
Může nás těšit, že se na obrazech Karla Hofmana objevují také motivy z okolí Jablůnky a Pržna. Mezi jeho ceněné
obrazy patří Kovárna v Růžďce z r. 1926, ve které mistrovsky
zachytil prostředí dílny na výrobu „křiváků“, jednoduchých
zavíracích nožů. Ve své tvorbě zachycoval tradice a zvyky
Valašska, jak dokazuje například rozsáhlá freska z roku 1970,
nacházející se v bývalé zasedací místnosti někdejšího místního národního výboru (dnes budova Sboru dobrovolných
hasičů).
Sem se také v rámci výtvarné výchovy vydali naši žáci ještě před vlastní besedou. Měli za úkol nakreslit tužkou na
výkres zvolený výsek z monumentální fresky.V souvislosti
s přípravami na besedu byla ve škole vyhlášena výtvarná soutěž na počet Karla Hofmana na téma, kterému byl malíř věrný
po celý život – valašská krajina, lidé a život na Valašsku. Díla
přihlášená do soutěže byla ke zhlédnutí na výstavce v prostorách školy.
Je jen škoda, že další jablůnecká freska, ta v budově místní mateřské školy, je poškozena. Nevratným je bohužel také
fakt, že roubenka rodiny Hofmanových v Cigánově byla
zbourána. Obec Jablůnka se v souvislosti se jménem Karla
Hofmana nesporně zviditelnila. Neměli bychom proto zapomínat na tuto osobnost významně spjatou s naší obcí. Měli
jsme ale ještě jeden důvod, proč si připomenout umělcovo výročí. Třeba mezi našimi žáky vyrůstá nějaký Mistrův
následovník, kdo ví?!

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
Milí spoluobčané!
Na tomto místě s vděčností připomínám, co se podařilo
letos udělat a s nadějí vzhlížet k tomu, co je před námi. – I
když je toho mnoho, připomenu na tomto místě alespoň „největší“ události…
Z života evangelického sboru, mimo řádných bohoslužebných a jiných křesťanských shromáždění jsme byli účastníky Tříkrálové sbírky spolu s Římskokatolickou církví, jejíž
výtěžek slouží na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám
lidí, a to především v regionech, kde sbírka probíhá.
Přes rok již úspěšně funguje Klub Jabloňka pro předškolní
děti. (Viz samostatný článek v tomto Jablůneckém zpravodaji.)

Letos v červnu jste mohli být v evangelickém kostele účastníky Koncertu pěveckého souboru: Basového G z Gymnázia
Františka Palackého ve Valašském Meziříčí.
Také jsme se směli těšit ze společného slavení bohoslužeb
s našimi nejbližšími sousedy z Pržna, kde jsme byli hosty.
Následné posezení při kávě a čaji bylo pro mnohé nezapomenutelné…
Velkou a radostnou událostí byla realizace a stavba Dětského hřiště na farní zahradě. Podivuhodnou Boží mocí a laskavostí dárců bylo vybráno 49.500, – Kč, a to prakticky za dva
měsíce (květen a červen). Proto mohlo být toto postaveno a
slavnostně otevřeno na začátku srpna a dáno k užívání členům a příznivcům sboru. V rámci tohoto projektu se největší
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měrou podílela sestra Renata Tomešková, za což jí děkuji.
– Prostor hřiště je tak dobrým místem k vzájemnému setkávání různých lidí, vzájemné diskuzi i povzbuzení…
Na podzim, ve středu 9. listopadu 2011, proběhlo Uspávání
broučků. Nezmrznou-li v tuhé zimě, půjdeme je společně na
jaře 2012 probudit k životu.
V neposlední řadě z výčtu proběhlých akcí připomínám
ještě Mikulášský jarmark, jehož výtěžek byl věnován na
opravu střechy na Sborovém domě; jedná se o výměnu asi 12
ks ztrouchnivělých trámů.
Při této zmínce pak ještě připomenu alespoň hlavní akce
technického charakteru a věcí hospodářských…
Na jaře letošního roku jsme obnovili a dotáhli dešťovou
kanalizaci kolem Sborového domu, aby voda nezatékala k
základům budovy – jednalo se asi o 60 m délky potrubí, jež
ústí do trativodu.
Z vděčností přijímáme sečení trávy kolem sborového domu
i péči o sborový les.
Ve výčtu mnoha dalšího jsem vždy vděčen za ochotnou a
radostnou pomoc, kterou bratři a sestry našeho sboru poskytují. Nejen oni, ale i mezi jinými církevními příslušníky či
občany „mimo církev“ se nacházejí lidé, kteří mají mimo
„dobrá slova“ i otevřená srdce, a také připravené ruce k práci.
A proto jsem vždy vděčen Pánu Bohu i lidem, jejichž ochota,
čas i ruce jsou nablízku, abychom v tomto čase a na tomto
místě v Jablůnce mohli sloužit k obecně prospěšnému blahu
všech, kteří zde žijí.
Před námi ale zůstává mnoho dalšího…
Jistou nadějí má, do příštího roku (2012), dlouhodobě plá-

novaná generální oprava varhan. Podaří-li se získat většinové
finanční prostředky z jiných zdrojů, bude ještě třeba nemalé
částky jak členů sboru, tak i těch spoluobčanů a firem, kterým
záleží na kulturním dědictví našich otců, abychom mohli varhany a celý interiér kostela obnovit.
Pro nás smutnou skutečností je, že Obec Jablůnka, vzhledem k jiným plánovaným a neplánovaným výdajům i splátkám (kanalizace), již nemá finanční prostředky na podporu
mnohých kulturních aktivit, jež jsme pořádali, a které budou
proto v příštím roce hrazeny z našeho rozpočtu, příspěvků
dárců, případně i omezeny.
Přesto jsme rádi a s vděčností přijali na základě Žádosti o
podporu projektů pro veřejnost v roce 2011 podporu na tyto
aktivity v letošním roce. – Následně pak i příspěvek na podzim letošního roku na akci Uspávání broučků.
Českobratrská církev evangelická, potažmo i jednotlivé
farní sbory nemají žádné státní dotace. Veškerý provoz je
hrazen z darů jednotlivých dárců. U fyzických osob je možno
u daru (v souhrnu) od 1.000,– Kč/rok a u právnických osob u
daru (v souhrnu) od 2.000,– Kč/rok žádat o „snížení daňového základu“; prakticky to pak znamená, že se Vám jistá část
peněz takto darovaných vrátí v následujícím roce zpět.
Naděje ovšem umírá poslední a jako lidé křesťanské víry
víme, že věci a události mohou nabrat úplně jiné dění (rozuměj: k lepšímu)!
Děkujeme všem, kteří byli, jsou a budou ochotni pomoci
jakýmkoliv způsobem!
Pán Vám žehnej!!!
Za staršovstvo FS ČCE v Jablůnce: M. Tomešek

Pozvání na návštěvu

Oznámení

Evangelický sbor v Jablůnce je otevřen pro všechny. Přijďte a navštivte naše pravidelná bohoslužebná shromáždění!
Zkuste třeba letos navštívit Dětskou vánoční slavnost na
Štědrý den (sobota 24. 12.) ve 14 hod. ve Sborovém domě či
bohoslužby se sv. Večeří Páně na Boží hod vánoční (neděle
25. 12.) v 9 hodin nebo Silvestrovský večer (sobota 31. 12.)
od 17 hodin.
V tomto smyslu jste vřele zváni také na mnohé jiné akce,
jichž se můžete pasivně zúčastnit (koncerty, přednášky…); i
do sborových aktivit v nichž se smíte aktivně zapojit (Tříkrálová sbírka, příprava občerstvení při koncertech, Klub Jabloňka…). Na všech těchto činnostech se zdarma a ze svého
volného času vždy podílejí členové našeho sboru i další občané obce.
Navštivte i vánoční koncert na němž již podruhé vystoupí Občanské sdružení Jasénka; konkrétně cimbálová muzika
Malá Jasénka, pěvecký sbor Jasénčanky, i děti z Malé Jasénky. Koncert se uskuteční 18. prosince 2011 v 15 hodin ve
Sborovém domě. Vstupné dobrovolné.
V této souvislosti připomínáme i probíhající cyklus Rozhovorů nad kronikou obce. Po dvou setkáních máme před sebou
ještě čtyři, které budou v měsících lednu až dubnu následujícího roku, a jimiž nás provází sestra Jana Brinčeková, kronikářka obce.
Nebojte se přijít, pokud Vás něco z naší nabídky kulturních akcí (koncerty, přednášky, apod.) zaujme. Tyto akce jsou
určeny pro širokou veřejnost!
Srdečně zve: Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jablůnce

Tímto také oznamuji, že jsem připraven Vám být nablízku
v jakékoliv duchovní záležitosti či i v dalších věcech v nichž
budu kompetentní, případně poradím co 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 dnu 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.
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 místokurátora, kterým je br. David
Srněnský (Jablůnka 400, tel. 724 211 243), jež vám podají
případné další konkrétní informace k vyřešení dané 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
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čas přípravy patří např. svatba či křest. 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 (lépe i rok) předem.
Důvodem tohoto „předstihu“ je schválení Vaší žádosti staršovstvem (zasedá zpravidla 1krát měsíčně) a následná předsvatební či křestní příprava, i vyřízení náležitých formálních
záležitostí.

Proč se těším na čtvrtek

Jmenuji se Klárka Solařová a až se přehoupne letošní
zima, budu už sfoukávat třetí svíčku na dortu. Rozhodla jsem
se Vám napsat, proč se těším na čtvrtek.
V kalendáři se zatím moc nevyznám, ale čtvrtky, ty rozhodně poznám. Chodíme totiž s mámou do klubu. Že jsem na to
ještě moc malá? Tak to se teda pletete! Je to totiž Klub Jabloňka, pro nás mrňata, naše mámy, taky táty a třeba i babičky
nebo dědy.

Při sjednávání církevního pohřbu (po ohledání zesnulé/ho
lékařem a konstatování smrti), pak vždy nejdříve navštívili
mě osobně nebo – při nezastižení – kontaktovali bratra kurátora nebo místokurátora, aby byl stanoven termín pohřbu. – V
práci kazatele a ve fungování sboru je totiž mnoho aktivit
– 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
dohovořit.
Ohledně těchto záležitostí jsem pak ochoten být vám
nablízku i poradit v mnohých praktických věcech – jak postupovat dále – kam jít, co všechno vyřídit…
Martin Tomešek, kazatel
Máma vždy nachystá svačinky pro nás děti a teta Renatka
nám připravuje zábavu. Někdy zpíváme s kytarou, ukazujeme
a recitujeme básničky, modelujeme s modelínou, kreslíme,
nebo si jen tak spolu hrajeme. Nedávno nám teta Miriam připravila krásná tiskátka z brambor a my jsme si mohli vyrobit
veselá trička, podle naší fantazie, a taky vánoční ubrousky.
My děti jsme tedy chtěly tiskat i na jiná zajímavá místa a ty
krásné, pestré barvy nešly z našich prstíků ani moc umýt.
Když venku začalo opadávat listí, koupila mi máma lucerničku a stal se ze mě malý brouček. Šli jsme Jablůnkou až
na místo, kde se uložili malí Broučci k zimnímu spánku do
svých domečků. Přišlo tolik malých Broučků a Berušek, že
jsme vytvořili veliký průvod a svítili jsme do dálky, jako ti
Broučci z knížky pana Karafiáta. Bylo to krásné, na jaře je
půjdeme zase probouzet.
A tak Vám chci napsat, přijďte se za námi taky někdy podívat. Scházíme se na evangelické faře, každý čtvrtek v 9.30hod.
Někteří mí kamarádi ještě neumí ani chodit, jen koukají, nebo
třeba celé naše setkání prospí, což já tedy nechápu. Ale jejich
mámy si alespoň můžou v klidu spolu popovídat u kávičky.
Já jsem taky ještě loni seděla pořád u mámy na klíně, ale teď
už jsem smělejší, učím se hrát si i s ostatními dětmi. Učím se
taky půjčovat hračky, to mi teda, přiznám se, moc nejde. Ale
než půjdu do skutečné školky bez mámy, tak na tom zapracuju
a už to snad budu umět. Takže kamarádi, vemte svoji mámu,
tátu, babičku nebo třeba dědu a přijďte se za námi podívat!
Budu se na Vás moc těšit!
			
Vaše Klárka

Základní organizace postižených civilizačními chorobami
v Jablůnce informuje své spoluobčany, že naše organizace je činorodá i když jsme bezzisková, jsme většina členů
starší ročníky a přesto se scházíme ke společným akcím.
Máme každý měsíc nějakou aktivitu,někdy dvě i tři. Snažíme
se stále něco pro naše členy vymýšlet a uskutečňovat. 1x v
měsíci se scházíme, kdo jak může jen tak „na pokec“. Mimo
jiné jsme se zúčastnili rekondičního pobytu v Luhačovicích,,
kde jsme se sešli s členy okolních organizací a poznali nové
nemocné lidi.
Tímto zveme do naší organizace nové spoluobčany,
doufáme,že by se vám mezi námi líbilo.
Přejeme všem občanům Jablůnky krásné prožití svátků
Vánočních a do Nového roku 2012 hodně zdraví a pohody.
			

Předsedkyně ZO v Jablůnce
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Svaz žen
Milí čtenáři,
je zde opět příležitost veřejně prezentovat činnost základní
organizace Českého svazu žen. Letošní léto – darmo mluvit,
hodně deště,chladná rána a ani hřibaři si moc na své nepřišli.
Proto a nejen proto, naše členky zcela jistě přivítaly pestrou
nabídku nejrůznějších činností.
Tradičně slavíme MDŽ,Den matek,každoročně máme
možnost hodnotit ženy coby zdatné amatérské cukrářky při
pečení štrúdlů.
S velkým zájmem se setkávají tzv.Čaje o páté s besedami
z historie jako byly např. „Staré moravské báje a pověsti“
v podání Phdr.Grobcové, proložené písničkami ze Štramberka nebo zajímavé povídání s diapozitivy o přírodních krásách Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Pěkné zážitky jsme
si odnesly z našich cyklo i pěších výletů do blízkého okolí
a nemohu nevzpomenout oblíbené letní grilování kuřat či
smažení vajec na místním výletišti.

Uvedené aktivity jsou jenom částečným zlomkem naší činnosti.
Milé ženy, zatím nečleny, které chcete poznat víc a máte
chuť se zapojit, přijďte mezi nás,rády Vás přivítáme.
Krásné dny za výbor ZO ČSŽ přeje Helena Varačková

Jabkovica a jabková buchta

Soutěž O nejlepší jalovici a jabkovou buchtu proběhla, jak
už se stalo zvykem v dubnu tohoto roku a přilákala opět hodně
návštěvníků nejen z Jablůnky, ale i z okolních obcí. Sešlo se
hodně těch, kteří rádi sladké a také něco ostřejšího, ale i těch
co si rádi poslechnou dobrou muziku od kapely s příhodným
názvem Frťani a posedí s přáteli. Vzhledem k tomu, že počasí
nám opět přálo a organizátoři z řad OÚ, Svazu žen a Dobrovolných hasičů pod dohledem předsedy soutěže pana J.Výskaly,
Sponzoři:
fa CONTI Ing. Vladimír Vaněk
Zlínský kraj – kanc. hejtmana
KERAMIKA Oznice
Restaurace Podnikatelský klub
STARGIS – výroba svíček S. Lukáš
Ing. Radek Vraj
OÚ Jablůnka
fa COMMODUM Valašská Bystřice

připravili mnoho hodnotných cen, byla tato akce vydařená.
Chci poděkovat všem našim sponzorům v seznamu, kteří
pro tuto soutěž zajišťují krásné a hodnotné ceny popř. finanční podporu, za vstřícné jednání a ochotu se podílet na této
akci a vzornou spolupráci. Věřím, že v příštím roce budeme v
této spolupráci i nadále pokračovat.
Přeji vám krásné a veselé Vánoce, šťastný a úspěšný Nový
rok 2012. 			
Petr Kochwasser

OVV ČSSD Vsetín
František Segrado
Češkův mlýn
MO ODS Jablůnka
Josef Machala – vodo, topo, plyn
ČSAD Vsetín
Mgr. Taťána Nersesjan – radní ZK
KVV ČSSD Zlín
Bc. Milena Kovaříková – radní ZK

Vladimír Ságner
Petr Kochwasser – člen Zastup. ZK
Bohuslav Netík
Fasekol – Libor Bečička
Hospoda u Juřínků
Fa BRISTON – Josef Svoboda
MO ČSSD Jablůnka
DŘEVOVÝROBA – Jaroslav Kotrla
SDH Jablůnka

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané,sestry a bratři hasiči.
Pomalu končí rok 2011 a tím nastává čas pro bilancování naší
práce.
Jako každý rok jsme spolupracovali se složkami v obci jako
jsou žen,TJ Spartak,nově také AMK a v neposlední řadě s Obecním úřadem v Jablůnce.Tato spolupráce se všemi byla na vynikající úrovni,za co jim velmi děkuji.Doufám,že i v roce 2012 tato
úspěšná spolupráce nezanikne.
V roce 2011 bylo v našem sboru založeno soutěžní družstvo
žen.I přes nemalé problémy se naše ženy zúčastnily mnoha soutěží v okrese a začaly úročit svoji dřinu na trénincích.Přivezly
mnoho ocenění,diplomy a hlavně poháry za 2,3 místa.Tato snaha
by se samozřejmě neobešla bez pomoci sponzorů,kteří vynaložili
nemalé částky aby se požární sport v Jablůnce mohl znovu rozvíjet.
Byly zakoupeny sportovní hadice,rozdělovač,koš,proudnice a

jiný materiál k tomu určený.Byla také upravena požární stříkačka/PPS 12/ s větším výkonem.Nemalý dík patří představitelům
obce a zastupitelům,za jejichž podpory byl zakoupen terénní automobil MITSUBISSI PAJERO,které slouží k dovozu techniky na
tréninky a soutěže. Za přispění vlastních prostředků jsme pořídili
přívěsný vozík,který slouží k převážení materiálu na tréninky a
k výjezdům JPOII.V nemalé míře tento vůz používá i JPOII pro
výjezdy k požárům i dalším záchranným akcím.Tímto bych chtěl
poděkovat veliteli,strojníkům i ostatním členům JPOII za obětavou práci a pochopení pro požární práci i sport.Dále také děkuji rodinným příslušníkům za to,že chápou náročnou práci svých
blízkých – hasičů.
Co se týká kulturních akcí,tak kromě Hasičského bálu,který se
úspěšně konal v únoru,se naše akce na výletišti potýkaly s problémy.Hlavně nám nepřálo počasí.Již druhým rokem nám vždy
prší a proto byla účast dosti malá a některé akce jsme museli pro
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nepřízeň počasí zrušit. Každoročně pořádáme ODPOLEDNE S
DECHOVKOU pro naše starší spoluobčany, ale velmi nás mrzí
malá účast při této akci.Doufám,že rok 2012 k nám bude příznivější.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na náš tradiční HASIČSKÝ

BÁL,který se bude konat 17.2.2012 v sále sokolovny TJ Spartak
Jablůnka.
Do nového roku 2012 přejeme všem občanům naší obce hodně
štěstí,zdraví a rodinné pohody.
Petr Martinek – starosta SDH Jablůnka

SŠ zemČdČlská a pĜírodovČdná
Rožnov pod RadhoštČm
4leté maturitní obory:
AGROPODNIKÁNÍ
- zamČĜení :

Chov koní a zvíĜat
Zpracování zemČdČlských
produktĤ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ
- zamČĜení :

Geoinformaþní systémy
a pozemkové úpravy

3letý uþební obor:
ZEMċDċLEC - farmáĜ

Den otevĜených dveĜí – 13. a 14. 1. 2012
telefon: 571 654 392
E-mail: info@szesro.cz ; http: www.szesro.cz
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FIRMA JOGA VALAŠSKO s.r.o.
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2012
JABLģNKA

NETěÍDċNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ýERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu 1 x za 14 dní
SVOZOVÝ DEN - ÚTERÝ
TěÍDċNÝ ODPAD - PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
MODRÁ BARVA
17.2.
13.4.
15.6.

PAPÍR

SKLO BAREVNÉ - ZELENÁ BARVA
SKLO BÍLÉ –BÍLÁ BARVA

SKLO

10.2

25.5.

SKLO

TěÍDċNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
10.2.

23.3.

4.5.

1.6.

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 14. prosince 2011 Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 603
477 631. Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

