JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2010

Vážení spoluobčané,
rok 2010 pomalu končí, a proto mně dovolte, abych Vás seznámil s činností orgánů obce a zastupitelstva
během tohoto roku a celého volebního období 2006-2010.
Jaký byl rok 2010 si musíme zhodnotit každý sám, ale budu-li hodnotit z pohledu starosty, mohu
říci, že to byl rok úspěšný. Byl to rok, který se prezentoval velkým objemem stavebních prací souvisejících
s dokončením hlavních větví kanalizace a jejich napojení na ČOV. Pro nás občany Jablůnky to byl další rok tvrdé a poctivé práce, zkoušky trpělivosti, odříkání, ztráty osobního pohodlí, ale i uspokojení nad
tím, že tato stavební akce má smysl a velký význam pro občany Jablůnky. Tudíž není zbytečná, ale nutná
a vyřeší stávající a dlouhotrvající problémy naší obce.
Více Vás o připravovaných, probíhajících a ukončených projektech seznámí náš zpravodaj.
Nyní mně, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem Zastupitelstva obce a jménem svým
popřál k vánočním svátkům hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobní pohody v roce 2011.
Čeněk Hajný – starosta.

Dovolte mi, abych v letošním vánočním zpravodaji poděkoval jménem svým a celého zastupitelstva obce 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,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 získaných
na investiční záměry naší obce. Využívám vánočního zpravodaje, abych Vás všechny pozval již k tradičnímu uvítání
Nového roku 2011 u obecního úřadu. Je to tradice,kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný, starosta obce Jablůnka

Vážení spoluobčané,
dovolte mně, abych Vás informoval pomocí jablůneckého zpravodaje o finanční pomoci, kterou jsme získali od Zlínského kraje při povodních, které naši obec postihly v měsíci květnu a červnu 2010. Finanční pomoc ve výši 600 000 Kč naší
obci pomůže při odstraňování povodňových škod na čistění a opravě kanalizace, lapačů a vodních toků. Bez této pomoci
bychom nebyli schopni tyto povodňové škody odstranit.
Dále jsme získali finanční pomoc od Zlínského kraje na úpravu katolického hřbitova v Pržně. Finanční pomoc ve výši
50 000 Kč bude použita na opravu komunikace, chodníků a vstupní brány. Další finanční prostředky nutné k této opravě
bude obec Jablůnka hradit ze svého rozpočtu. Poslední finanční čáska, kterou nám poskytl Zlínský kraj ve výši 24 000 Kč
směrovanou na školení strojníků a velitelů naší jednotky JPO II. Dále lze z této dotace hradit výjezdy jednotky mimo naši
obec tzn. úhrada pohonných hmot a poškození požární techniky při zásahu
Také jsme obdrželi neinvestiční dotaci od Zlínského kraje pro jednotku požární ochrany JPO II. ve výši 150 000 Kč.
Dalších 50 000 Kč bude v tomto roce vyčleněno z obecního rozpočtu. Tyto finanční prostředky slouží na mzdy, školení,
technické prohlídky a menší opravy.
		
			
Čeněk Hajný – starosta

Kanalizace a ČOV v obci
Rok 2010 je rozhodující na dokončení kanalizace a ČOV v naší
obci. Hlavní kanalizační řády jsou hotové, odbočky k revizním
šachtám také a zbývá napojení cca. sto domácností. Proto žádám
ty občany, kteří nejsou napojeni, aby neotáleli a kontaktovali
firmy, které provádějí výkopové a instalatérské práce. Kontakty na firmy jsou na webových stránkách nebo obecní vývěsce.
Vím, že v tomto roce nebudou všechny domácnosti napojené,
ale kontaktujte firmy a dohodněte termín napojení. V článcích
jsem mnohokrát upozorňoval, co může být na splaškovou kanalizaci napojeno a před zásypem výkopu musí být provedena kontrola stavebním technikem nebo starostou. Někteří občané tuto
povinnost obešli, a proto proběhne kontrola revizních šachet,
zda nejsou napojeny povrchové vody. Podle přítoku na ČOV za
deštivého počasí nejsou všechny domovní přípojky v pořádku,
protože přítok je až o 120 m3, vyšší než je normál. Proto je nutné sjednat nápravu, protože výsledky měření na odtoku z ČOV
nemají správnou hodnotu, tudíž neplníme parametry dané SFŽP

a hrozí nebezpečí vrácení dotace, což je pro naši obec nepřijatelné. Žádám proto všechny občany, aby tuto skutečnost nepodceňovali a s OÚ spolupracovali.
V současné době se pracuje na úpravách povrchů místních
komunikací. Hlavní oprava bude hotova do konce měsíce listopadu dle smlouvy s fa. Alpine. Menší úpravy budou provedeny postupně s fa. Commodum tento a příští rok. Na většině
MK je úprava konečná tzn.živičný povrch. Část MK je opravena
penetrací, protože podklad pod živičný povrch nebyl takový, aby
firma zaručila kvalitu a záruku. Proto v roce 2011 bude provedena oprava poškozených částí a postupně nahrazena penetrace za povrch živičný. Vím, že ke spokojenosti nás všech bude
nutné udělat ještě hodně práce, ale z toho nejhoršího už jsme
venku. Čeká nás oprava chodníků v celé obci, což nebude malá
investice, postupné dosypávání kanalizačních výkopů, úprava
obrubníků atd. Pevně věřím, že s Vaší pomocí dáme naši obec do
pořádku.
Čeněk Hajný - starosta

Ve dnech 15.-16.10.2010 proběhly volby do zastupitelstva obce Jablůnka

V naší obci jsme měli zapsaných do stálého volebního seznamu 1641 voličů a k volbám přišlo 1028 voličů. Do Zastupitelstva
obce Jablůnka si občané zvolili tyto kandidáty:
Čeněk Hajný
			
(ODS)
Pavel Michl				
(ODS)
Pavel Fojtík 				
(ODS)
Jana Palová 				
(ODS)
Libuše Martínková			
(ODS)
Petr Kochwasser 				
(ČSSD)
Zdeněk Mrlina 				
(ČSSD)
Pavel Koňařík 				
(ČSSD)
Josef Výskala 				
(ČSSD)
Radek Juřínek 				
(TOP09)
Stanislav Martínek 			
(SDH)
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Činnost zastupitelstva za období 2006-2010
Vážení spoluobčané, dovolte mě, abych Vás seznámil, co se
zastupitelstvu obce Jablůnka (dále jen ZO) podařilo udělat, jaké
finanční prostředky putovaly do obecního rozpočtu ve volebním období,2006-2010 mimo těch, které přicházejí ze státního
rozpočtu a jsou přerozděleny na počet obyvatel všech obcí. Na
mnohé, co se v tomto období dělo jsme tak trochu pozapomněli,
a proto je zvykem každého dobrého hospodáře předložit občanům
výsledky své práce. V tomto mini-zpravodaji se budu snažit shrnout práci ZO, jak se mu dařilo plnit předvolební program, který měly strany zastoupené v ZO. Musím upozornit občany, že
z finančních prostředků, které dostává obec ze státního rozpočtu
se dají pokrýt jen menší akce v rámci různých stavebních úprav
a údržby. V roce 2009 obec Jablůnka dostala ze státního rozpočtu
o 15% méně, což v obecním rozpočtu činí 3 000 000 Kč. Jsou
však projekty, které musí obec budovat ze zákona a projekty, které
buduje obec z dotačních titulů a grantů, ale tyto finanční prostředky nepřijdou do obecního rozpočtu samy, ale přijdou na základě
kvalitního investičního záměru, tj. kvalitní projekt, bezchybné stavební řízení a nekonečné jednání s úředníky na různých ministerstvech a s obhajobou tohoto investičního záměru na Kraji a posléze v Praze. Na upřesnění, jak je složité tyto finanční prostředky
získat uvedu, že jen Zlínský kraj má 303 obcí a každá obec by
chtěla tyto prostředky získat. Proto jsem někdy rozčarován, jak
pár občanů haní práci ZO, aniž by o konkrétních výsledcích měli
nějaké podklady a přehled. Naštěstí drtivá většina občanů práci
ZO sleduje a konkrétními připomínkami a poznatky tuto práci
zkvalitňují. Vždyť každý z občanů má ze zákona právo přijít za
starostou i na zasedání ZO a věci, které jsou mu nejasné probrat
a ujasnit. Je to vždy jednodušší než šířit poplašné zprávy, které
jsou nepravdivé a pomlouvačné.
Můžu říct, že pravidla na získání dotace jsou tvrdá a neúprosná. Pokud se nedodrží, může se stát, že obec musí dotaci vrátit
a zaplatit ještě penále. Zatím všechny tyto problémy stačíme řešit.
Navíc finanční spoluúčast na dotacích se zvyšuje a dnes činí 30%
z dotačního titulu, což je 3-krát více.

Seznam investičních a neinvestičních akcí
v letech 2006-2010 v obci Jablůnka.

2006 – rekonstrukce staré ZŠ na zdravotní středisko, kdy celkové náklady byly 7 900 000 Kč. Z této finanční částky bylo 2 300
000 Kč vlastních finančních prostředků. Další neinvestiční akcí
byla oprava střechy na Sokolovně, která byla v havarijním stavu. Celkové náklady činily 310 000 Kč – vlastní prostředky byly
130 000 Kč. V témže roce byla dokončena 1. etapa bezdrátového
rozhlasu s celkovými náklady 370 000 Kč. Dále byla provedena
oprava hromosvodů na ZŠ za 80 000 Kč a instalace věžních hodin
v hodnotě 100 000 Kč. Pro údržbu naší obce byl zakoupen nový
malotraktor a sněžná fréza v hodnotě 640 000 Kč.
2007 – probíhaly přípravy na kanalizaci a ČOV v naší obci.
I přesto jsme pokračovali na projektech a přípravách na dotační
tituly z různých ministerstev. Byly instalovány informační panely
na měření rychlosti v hodnotě 225 000 Kč. Na opravu MK v extravilánu na Páleniska bylo vyčleněno 900 000 Kč, MK k Burdíkům
443 000 Kč a na komunikaci u Dráhy 377 000 Kč.
2008 – pokračovalo se na konečné fázi přípravy výběrového
řízení a čerpání finančních prostředků ze SFŽP a MF na kanalizaci
a ČOV. Smlouva s fa. Commodum a Cobbler o provední díla byla
podepsána v září a v říjnu byly zahájeny výkopové práce. Do kon-

ce roku byly provedeny práce za 15 000 000 Kč. Před samotným
zahájením výkopových prací probíhala dlouhá jednání s Řsd ČR
o uzavření silnice 1/57 v obou směrech. Nakonec tento záměr byl
schválen, ale za změnu užívání a opravu silnice okolo řeky Bečvy
jsme museli zafinancovat neuznatelné náklady ve výši 2 700 000,Kč. Bylo zrekonstruováno staré zdravotní středisko na 3.BJ. v celkové hodnotě 1 864 000 Kč. Započali jsme s výstavbou sběrného
dvora a v tomto roce bylo profinancováno 373 000 Kč.
2009 – souběžně s probíhající kanalizací a ČOV jsme pokračovali na dokončovacích pracích nové Radnice, která byla slavnostně otevřena za přítomnosti poslanců ČR p. Nečase, Smýkala,
Škromacha a vedení fa. Roviny Hulín 21.8.2009. V tomto roce
jsme sehnali dotaci na dokončení Radnice ve výši 13 000 000 Kč
a vlastní finanční prostředky činily 1 504 000 Kč. Byla zahájena
výstavba ČOV a pokračovalo se výkopovými pracemi v Dolní
kolonii Na Láni a v obou chodnících na silnici 1/57. V tomto roce
se prostavělo cca. 60 000 000 Kč. Byly připraveny projekty, energetické audity a žádosti na zateplení MŠ, ZŠ, Pošty a Sokolovny.
2010 – pokračování na kanalizaci a ČOV. Byly dokončeny
hlavní řády kanalizace a začalo se s výkopy domovních přípojek. V současné době je napojeno cca. 1200 ekvivalent. V měsíci
březnu bylo vypsáno výběrové řízení na zateplení a výměnu oken
v MŠ. Cena za tyto práce byla 9 100 000 Kč. Vlastní prostředky byly 3 000 000 Kč. Stavební práce prováděla fa. Vanderlaan.
V roce 2010 nám končí lhůta na rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ, kterou nám jako zřizovateli uložila Krajská hygienická
stanice Zlínského kraje. Bylo nutné tento problém řešit. Nakonec
jsme vyjednali dotaci z MF ve výši 5 300 000 Kč. Vlastní spoluúčast finančních prostředků činila 1 300 000 Kč. Stavební práce
byly dokončeny před zahájením nového školního roku.
Vážení spoluobčané,
v tomto roce musíme dokončit kanalizaci v naší obci,což je
prvořadý úkol, abychom neporušili smlouvu se SFŽP a nemuseli finanční prostředky vracet. Zdá se, že dokončovací práce jsou
nekonečné, ale musíme si uvědomit, že při výkopech se narazí
na starou infrastrukturu,kterou je nutné opravit a propojit tak, aby
byla funkční. Díky dobré spolupráci s fa. Commodum a Cobbler
se nám tyto problémy daří řešit. Finanční hodnota kanalizace
a ČOV je 135 000 000 Kč. Kolaudace díla bude do 31.12.2010.
Vážení spoluobčané, dovolte mně, abych Vám jménem svým,
ZO a pracovníků obce Jablůnka poděkoval za spolupráci s námi
během uplynulého funkčního období 2006-2010.
Čeněk Hajný - starosta

Rozšíření rozhlasu v obci
V měsíci červenci instalovala firma Empemont další hnízda vyrozumívacího a varovacího systému v naší obci. Tímto
doplněním vyrozumívacího a varovného systému máme obec
Jablůnku ozvučenou novou bezdrátovou technikou cca. ze 2/3.
Na rozšíření bezdrátového rozhlasu v naší obci přispěl Zlínský
kraj 200 000 Kč. Dalších 60 000 Kč bylo doplněno z obecního
rozpočtu. Na dokončení nového ozvučení naší obce nám ještě
schází cca. 250 000 Kč. Věřím, že dokončení a dofinancování
bychom mohli uskutečnit v příštím roce.
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Čeněk Hajný - starosta

Hospodaření obce k 31. 10. 2010

Na 38. zasedání OZ dne 9.12.2009 byl schválen rozpočet pro rok 2010 jako schodkový. Schodek je vyrovnán v části financování
částkou, která je složena z peněžních prostředků, přijaté půjčky od SFŽP a přijatého úvěru od České spořitelny, a.s. na financování
stavby kanalizace a ČOV, a také splátek úvěrů a půjček na akce realizované v minulých letech. Rozpočet je během roku upravován
a jeho změny jsou schvalovány obecním zastupitelstvem.

Plnění rozpočtu k 31.10.2010 je následující:
TEXT
Upravený rozpočet v tis.Kč
Skutečnost v tis.Kč
PŘÍJMY CELKEM:
65 137
57 156
Daňové příjmy
14 369
12 417
Poplatky za komunální odpad /od obyvatel/
670
653
Poplatky ze psů
29
29
Poplatky správní- hrací automaty,matriční popatky
220
121
Dotace na provoz ZŠ, MŠ, pro JPO, obnovu lesů, kanalizaci,
32 880
28 902
Na VPP od Úřadu práce, na volby do PČR, OZ		
Převod z fondu hospodářské činnosti-lesy
1 161
613
Běžné příjmy za služby, nájmy bytů, nebytových prostor..
5 809
4 198
Prodej nemovitostí, splátky za byty č.615,prodej pozemků
1 970
1 933
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
- 1 640
- 990
Příjem půjčky SFŽP na kanalizaci, úvěr Česká spořitelna, a.s.
9 669
9 280
VÝDAJE CELKEM:
65 137
57 156
Pěstební činnost - pojištění lesů
19
19
Místní komunikace, údržba,dopravní obslužnost
1 888
1 895
Stavba kanalizace a ČOV/trubky na přípojky pro občany
45 874
40 721
Příspěvek pro mateřskou školu/zateplení MŠ bez dotace
3 882
2 180
Příspěvek pro základní školu / oprava sociálního zařízení
2 267
1 774
Kultura, knihovna, SPOZ
558
471
Tělovýchova-příspěvky TJ, zájmovým organizacím,
131
140
Místní rozhlas-údržba/ rozšíření bezdrátového rozhlasu
293
311
Bytové hospodářství –d.č.210, 260, 615, 207
868
824
Nebytové hospodářství-dům služeb, pošta,zdravotní středisko.
578
494
Sběr komunálního, nebezpečného, objemového odpadu
1 136
826
DPS-dům s pečovatelskou službou
267
224
Zeleň -údržba veřejných prostranství, hřbitovy a smuteční síň
789
703
Veřejné osvětlení, provoz malotraktorů, dělníci OÚ.
2 572
2 263
Sociální pomoc, příspěvky důchodcům na obědy
146
103
75
76
Veřejně prospěšné práce
Sbor dobrovolných hasičů/JPO II/,ochrana obyvatelstva
455
483
Místní správa,zastupitelstvo obce,volby do PČR,OZ
5 574
4 643
-5 718
- 4 401
Finanční operace-DPH,daň z př.práv.osob,úroky z úvěrů,..
Ostatní činnosti/příspěvky nadacím,svazkům obcí./
20
34
0
41
Hospod.činnost –kanalizace, / pol. 8901
Splátky úvěrů, půjčky SFŽP/skládka TKO, kanalizace/
3 464
3 332
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
0
0
Rozpočet obce na r. 2010 je sestaven tak, aby bylo možné hospodářský plán v digitální formě a pro pracovníky, kteří vykoúspěšně dofinancovat stavbu „Kanalizace a ČOV“.
návají veřejně prospěšné práce jsme obdrželi dotaci z programu
K dnešnímu dni jsme v závěru dvouleté práce a hradíme posled- OP lidské zdroje. Bez dotací poskytovaných státními institucemi
ní fakturu stavební firmě COMMODUM spol.s r.o. Další velkou bychom hůře finančně zabezpečovali jednotlivé hospodářské úseakcí tohoto roku je zateplení MŠ Jablůnka, která je financovaná v ky a finanční operace. Z tabulky plnění rozpočtu obce je zřejmá
rámci OP ŽP z prostředků SFŽP a evropského „Fondu soudržnos- rozmanitost činností, kterými se obec musí zabývat a nakládat
ti“ . Náklady celé akce činí 8 342 000 Kč. Z rozpočtu Krajského hospodárně se svěřenými prostředky. Obecní úřad vede odděleně
úřadu ZK jsme dostali prostředky na odstranění následků povod- od rozpočtové činnosti hospodářskou činnost, což je lesní hospoňových škod ve výši 600 000.Kč, pro jednotku požární ochrany dářství a hospodaření s odpadními vodami, poněvadž celá nová
jsme obdrželi 174 000 Kč na udržení její akceschopnosti. Jako v kanalizační síť zůstává v majetku obce, a to znamená, že od roku
předcházejících letech nám KÚ ZK zaslal dotaci na rozšíření sítě 2011 bude obec od občanů vybírat také stočné.
bezdrátového rozhlasu ve výši 200 000 Kč a částku 50 000Kč na
V příštím roce budou aktivity obce omezeny především spláopravu katolického hřbitova v Pržně.
cením půjčky SFŽP, kterou jsme obdrželi na stavbu kanalizace
Ministerstvo pro místní rozvoj nám poskytlo dotaci na opravu a ČOV ve výši 9 500 000 Kč a splácením úvěru České spořitelně,
místní komunikace /Kobyla/ ve výši 1 208 tis.Kč,. Samozřejmě, a.s., která nám půjčila na stavbu kanalizace a ČOV 6 500 000 Kč.
že také volby do PČR a OZ byly dotovány, rovněž nový lesní Komerční bance, a.s. splácíme úvěr ve výši 10 000 000 Kč, který
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byl poskytnut na stavbu bytového domu. Výše ročních splátek
jistin a úroků se bude pohybovat ve výši 3 000 000 Kč.
Změny rozpočtu jsou odrazem rozhodnutí Zastupitelstva
obce, změn zákonů, naléhavosti řešení nepředvídaných událostí,
finančních možností obce.
Návrh rozpočtu na rok 2011 je vyvěšen na elektronické des-

ce OÚ a úřední desce OÚ. Bude projednán na 2. zasedání OZ
8.12.2010. Adresa webových stránek obce je www.jablunka.cz.
Na těchto stránkách se můžete seznámit s usneseními OZ a
zjistit, jaké záležitosti jsou aktuální nebo co obec čeká v dalších
obdobích.
Ing. Eva Matoušková, ekonomka obce

Činnost Obce Jablůnky na úseku majetko a hospodářsko
právním za období od 1.1. 2010 do 25. 11. 2010

Zastupitelstvo obce Jablůnka ve výše uvedeném období schválilo Ředitelství silnic a dálnic ČR správa Zlín pro potřebu výstavby
rychlostní komunikace I.první stavba silnice I/57 Vsetín-Bystřička. „Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni„
na úpravu VN 22 kV na pozemku ve vlastnictví Obce Jablůnka.
Dále schválilo pronájem částí pozemků 2 občanům a to pro
účely zřízení parkovací plochy v lokalitě Jablůnka – Háje včetně
pronájmu pozemku pro zřízení zahrádky v téže lokalitě. Základní
organizaci Českého svazu včelařů v Jablůnce byl schválen pronájem části pozemku v lokalitě Jablůnka – Laní – rekultivovaná skládka TKO pro umístění včelstev včelařského žákovského
kroužku při ZŠ Jablůnka.
Pro potřeby firem provádějících výstavbu investičních akcí
Obce Jablůnka byly schváleny pronájmy pozemků na uložení
stavebního materiálu včetně smlouvy o uložení zeminy v areálu zemníku Ratiboř.
Další tři nové žádosti na pronájem obecních pozemků, opakovaný pronájem a ukončení pronájmu budou projednány v ZO
Jablůnka, tyto žádosti byly po dobu 15 dnů zveřejněny na úřední
desce OÚ Jablůnka..
Zastupitelstvo obce Jablůnka v 04/2010 schválilo prodej bytové
jednotky z vlastnictví Obce Jablůnka v místní části Dolní kolo-

ODPADY 2010
Vážení občané,
tak jako každý rok vás chci informovat o situaci v odpadovém
hospodářství obce v roce 2009 a předpokladu na rok 2010.
Všichni dobře víme o problémech s odběrem tříděného
odpadu na začátku a i v průběhu letošního roku. Firmy zabývající se zpracováním odpadů mají stále problém s odběrem
tříděného papíru a skla, ale naštěstí se zatím nepotvrdily katastrofické scénáře, které na začátku roku 2009 publikovala
média. Není proto důvod netřídit odpady, protože firma Ekokom finanční prostředky za tonáž vytříděného odpadu drží na
takové úrovni, která je pro obce stále motivující. Opět opakují,
finanční prostředky od Eko-komu se vracejí zpět do systému
likvidace odpadů v obci z čehož pro občana vyplývá: čím víc
odpadů vytřídíme, tím víc finančních prostředků se nám vrátí
a tím déle budeme schopni udržet poplatky za odpady udržet
na přijatelné výši. Komu se zdají poplatky za odpady v obci
Jablůnka vysoké, může se informovat na výši těchto poplatků
v ostatních obcích našeho regionu. Také chci občany informovat, že vybírání poplatků za odpady není výmyslem obcí, ale
je daný zákonem o místních poplatcích a zákonem o obcích
(zák.320/2000 Sb. a zák.313/2002 Sb.). Každý občan trvale
přihlášený k pobytu v obci je povinen platit poplatek za odpady v té obci kde má trvalé bydliště. Až na výjimky se nám daří
tyto poplatky vybírat. V tomto roce máme ještě 12 neplatičů
a dlužná částka činí 6.900,- Kč. Od těchto občanů bude poplatek vymáhán soudně.

nie z důvodů vysokých nákladů na její rekonstrukci v 09/2010
odkoupení pozemků v lokalitě Ratiboř - Jeleník, který navazuje
na největší lesní pozemek ve vlastnictví Obce Jablůnka v k. ú.
Ratiboř. V 10/2010 se dokončil dlouhodobě řešený bezplatný převod pozemku v areálu MŠ Jablůnka z majetku ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Ceny pronájmů obecních pozemků se 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.
Dále 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 ( Kanalizace a ČOV Jablůnka, Zateplení a výměna oken v budově MŠ
Jablůnka, oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu a další
akce prováděné Obcí Jablůnka ).
Závěrem lze konstatovat, že se Obec 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

Náklady na svoz, třídění a likvidaci odpadu se v letošním
roce vyšplhaly nad částku 900.000,- Kč a vzhledem k tomu,
že cena svozu se bude v roce 2010 opět zvyšovat o meziroční
míru inflace v roce 2009 a přesáhne částku 1 milion Kč, bylo
Zastupitelstvem obce Jablůnka rozhodnuto zvýšit poplatek za
svoz odpadu na 350,- Kč/osoba/rok. Ovšem ani toto zvýšení
poplatku o 50,- Kč za osobu a rok nepokryje náklady obce
na odvoz, třídění a likvidaci odpadu a obec bude tuto činnost
i nadále dotovat částkou cca 200.000,- Kč.
Sběrný dvůr v Jablůnce se osvědčil a funguje bez problémů.
Někteří spoluobčané si ovšem musí uvědomit, že i toto zařízení
má svá pravidla tj. provozní řád, seznam přijímaných odpadů
a provozní dobu. Odpady, které Sběrný dvůr v Jablůnce nepřijímá, se likvidují v Logistickém centru Vsetín – Bobrky, které
provozují TS Vsetín. Je mylnou představou, že obec je povinna likvidovat všechen odpad, který vyprodukují její občané.
Obec odpovídá za odpad teprve tehdy, až jej převezme. Pokud
tak neučiní je povinností občana odpad zlikvidovat v zařízení k tomu určenému. Sběrný dvůr v Jablůnce provozuje firma
JOGA Valašsko, která také zodpovídá za řádný chod tohoto
zařízení. Informace o provozním řádu Sběrného dvora, o přijímaných odpadech a jejich množství vám poskytne správce
Sběrného dvora pan M. Pajdla.
Vážení občané, chci vám poděkovat za spolupráci v oblasti
odpadového hospodářství a věřím, že spolupráce obec – občan
se bude i nadále rozvíjet, a to nejen v této oblasti, ale i v dalších aktivitách naší obce.
Přeji vám všem klidné a spokojené prožití Vánočních svátků
a krásný, šťastný Nový rok 2010.
Petr Kochwasser
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Dotace pro rok 2010
V současné době má obec možnost investovat buď se
svých vlastních prostředků v rámci daňových příjmů, anebo
získat finanční prostředky v rámci různých dotačních titulů
a to jak ze státních nebo evropských fondů. Příjem dotací
z evropských fondů končí rokem 2013, pak už nebude možnost čerpání těchto peněz.Obec Jablůnka se proto snaží získat
co nejvíce finančních prostředků z dotačních titulů, které jsou
postupně vyhlašovány Státním fondem životního prostředí,
Ministerstvem pro místní rozvoj nebo Ministerstvem financí.
V letošním roce se dokončuje největší akce „Kanalizace
a ČOV“, která je financována z části Evropskou unií – Fondem soudržnosti, z části SFŽP ČR a z části obcí Jablůnka.
V průběhu letošního roku bylo podáno několik nových žádostí o dotace, které byly více či méně úspěšné.
Na SFŽP ČR byla podána žádost o „Regeneraci urbanizované krajiny Obec Jablůnka“. Jedná se o úpravu zeleně v obci
Jablůnka. V rámci žádosti byl vypracován projekt, který řešil
kácení stávajících nevyhovujících stromů a následně výsadbu nových stromů včetně zatravnění ploch a výsadby zeleně
okolo silnice I/57 a na veřejných prostranstvích. Tato žádost
nebyla akceptována a obec Jablůnka jí bude znovu podávat

po vyhlášení další výzvy.
V rámci úspory energií byly v letošním roce zpracovány
čtyři projekty, které řešily zateplení a výměnu oken na obecních budovách a budově tělocvičny, která je ve vlastnictví
Spartaku Jablůnka a na tyto projekty byly podány žádosti na
SFŽP ČR.
Úspěšné byly dvě žádosti a to „Energetické úspory pro MŠ
Jablůnka“ a „Zateplení objektu základní školy, Na Láni 306,
Jablůnka“. V letošním roce bylo realizováno zateplení MŠ
Jablůnka a zateplení základní školy bylo odloženo o jeden
rok, důvodem odkladu je povinná finanční spoluúčast, na
kterou obec Jablůnka nemá v letošním roce finance.
Dvě akce nebyly akceptovány a to budova tělocvičny Spartaku Jablůnka a budova pošty v Jablůnce.
Z Ministerstva pro místní rozvoj dostala Obec Jablůnka dotaci na opravu komunikace Na Kobylu po povodních
v roce 2009. V letošním roce obec Jablůnka připravuje žádost
na dotaci na komunikace v Lýkovém potoce a Na Nivu, které
byly poškozeny při záplavových deštích v roce 2010.
Na kompletní opravu sociálního zařízení ve škole Na Láni
probíhající v době letních prázdnin, kterou požadovala Hygienická stanice Zlínského Kraje byly získány finanční prostředky z Ministerstva financí ČR.
Všem spolufinancujícím subjektům tímto děkujeme.

MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
V Jablůnce je k 23.11.2010 hlášeno k trvalému pobytu 2002 osob, z toho 991 mužů a 1011 žen, fakticky ovšem žije v Jablůnce
více lidí, protože přibývá obyvatelů, kteří v obci bydlí v nájmech a nejsou zde trvale hlášeni.
Do obce se trvale přistěhovalo 32 občanů, odstěhovalo 39 občanů.
V letošním roce se narodilo 12 dětí, zemřelo 15 našich spoluobčanů.
V naší obci je 273 dětí do 15-ti let. V obci žije 72 občanů starších 80-ti let, z toho 45 žen a 27 mužů. Naší nejstarší občankou
je paní Anna Čablíková z horních pasek, která se narodila v roce 1912.

V letošním roce se narodily děti:
Simona Kovářová		
Antonín Jakubec
Natálie Karolíková
Leoš Koňařík			

Michal Skyva		
Matěj Šťastný
Jonáš Galda			
Michal Uhřík		

David Blažek			
Sofie Dvořáková
Peter Morvay			
Šimon Kokeš

V letošním roce uzavřeli sňatek tito naši občané:
Jan Matoušek, Jan Martinek – Vendula Pelcová, Filip Pluhařík, Lukáš Hajný – Petra Polášková, Karel Hodoň – Jarmila
Pavlicová, Barbora Hrtáňová, Jitka Rachůnková , Petr Matoušek, Jana Praussová, Pavla Kotrlová, Jakub Šimurda, Eva
Ptáčková, Pavel Kovář, Jiří Ulman, Irena Javorská – Vladimír Vaculík, Eva Mrlinová

Zemřeli  naši spoluobčané:
Jan Potočný		
Drahomír Bařina		
Lydie Hrušková		
Karla Mynaříková
Jan Kovář		

78 let		
78 let
77 let		
81 let
81 let		

Jan Sotorník		
Ludmila Kmecová
Oldřich Konečný		
Františka Čablíková
Jaroslav Bartoň		

81 let		
82 let		
86 let
98 let		
78 let

Jan Bubela		
Marie Vološová		
Marie Frydrychová
František Adámek
Josef Gajdoš		

68 let		
57 let
94 let
75 let
85 let

Zpracovala: Jarmila Novotná
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Sbor pro občanské záležitosti v roce 2010

Při Obecním úřadě v Jablůnce stále pracuje Sbor pro
občanské záležitosti /SPOZ/.
K 16-ti stávajícím členům v roce 2010 přibyly další 4 členky a SPOZ by přivítal do svých řad i muže. Členové se scházejí asi 1x za dva měsíce a řeší následující:
- individuální návštěvy u jubilantů – v letošním roce jsme
navštívili 83 jubilantů
- připravují a organizují rozloučení dětí s mateřskou školou- tato
akce se letos poprve uskutečnila v zasedací místnosti OÚ i za
přítomnosti rodičů a měla slavnostnější atmosféru než v MŠ
- v závěru školního roku se starosta zúčastní ve spolupráci
se ZŠ rozloučení s deváťáky
- v roce 2010 se uskutečnilo dvakrát „Vítání občánků“
v obřadní síni OÚ s krátkým vystoupením dětí z MŠ, vítání

se zúčastnilo 42 rodičů
- každoročně před vánocemi navštěvují s malým dárkem
naše bývalé spoluobčany, kteří žijí mimo obec v domovech
důchodů
- návštěvy u manželů při příležitosti zlaté svatby- v letošním
roce jsme navštívili manžele Jana a Boženu Machovjákovy,
Jablůnka 600
Tyto tradiční akce probíhají již několik let. Pokud mají
občané zájem či nápady, jak a co organizovat pro občany,
obraťte se, prosím, na matrikářku obce paní Jarmilu Novotnou nebo na členku SPOZu paní Janu Palovou. Rádi přivítáme nové nápady a invenci.
Do nového roku 2011 přeje SPOZ všem hodně zdraví,
osobní pohodu a spokojenost !

Mateřská škola Jablůnka v roce 2010
tříd mají také nové skříňky.
Nádobí je myto v myčce, k dispozici jsou nové lednice. MŠ
má vlastní prádelnu s pračkou i sušičkou.
Pedagogické pracovnice mají velký výběr metodických
materiálů, didaktických pomůcek, každoročně jsou doplňovány nové hračky, stavebnice a pomůcky. MŠ má dostatek
vybavení pro pohybové činnosti. Podle finančních možností
dochází postupně i k výměně sanitárního zařízení. K úplné
spokojenosti schází vyměnit ve třídách a výdejních kuchyňkách podlahové krytiny, které byly z části poničeny při prázdninové rekonstrukci a stěhování.
V r. 2011 bude nutné provést venkovní nátěry zábradlí,
průlezek a plotů. Na opravu čeká betonová příjezdová komu-

Původní budova MŠ
V roce 2010 uplynulo 30 let od zahájení provozu v nové
budově Na Láni. K tomuto „výročí“ dostala MŠ opravdu pěkný dárek – celkové zateplení, výměnu oken a dveří, vymalování a opravu části vnitřních nátěrů. Stará světla byla nahrazena úspornými zářivkami.
Z původní 4 třídní je dnes školka 2 třídní. Jedna bývalá
třída slouží již několik let jako místní knihovna a další jako
stálá ložnice pro obě třídy, což je velkou výhodou. Děti mají
nové dřevěné postýlky, polštářky z dutého vlákna. Ve třídách
došlo během posledních let k výměně nábytku, postupně
se inovuje vybavení školních zahrad. ŠJ má velmi dobře a
moderně vybavenou kuchyni a sklady, výdejní kuchyňky u

Po rekonstrukci - září 2010
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nikace k hospodářskému pavilonu. Kvůli úspoře spotřeby
plynu bude nutné modernizovat i vytápění a ohřev vody.
Částečná obnova čeká i na zeleň v jinak dobře udržovaných
zahradách.
V MŠ jsou na schodištích 2 velké fresky ak. malíře Karla Hofmanna. Oprava jedné z nich si vyžádá rovněž nemalé
finanční prostředky.
Letošní rok byl pro pracovníky MŠ zvlášť náročný, především v letním období před a během rekonstrukce. Přípravu i
úklid všech prostor v obou budovách jsme zvládli vlastními
silami. S nábytkem nám pomohli pracovníci obce a někteří
tatínci, s mytím oken a úklidem velmi pomohly 4 maminky
a členka svazu žen v Jablůnce. Tímto všem moc děkujeme.
Poděkování patří také rodičům, kteří si nechali děti již v červnu
doma, protože od 1. června byla v provozu pouze jedna třída v
přízemí. V ostatních prostorách již probíhaly stavební práce.
Největší poděkování patří zřizovateli MŠ Obci Jablůnkapanu starostovi Čenku Hajnému s celým kolektivem, kteří se
zasloužili o vyřízení dotace na tak rozsáhlou akci.
Děkujeme za velmi dobrou spolupráci během celého roku –
za děti, pracovníky MŠ, strávníky ŠJ i návštěvníky knihovny.
Informace na závěr.

V červnu 2010 odešlo z MŠ 19 dětí do 1. třídy ZŠ. Na školní rok 2010/2011 byly přijaty všechny děti, které se dostavily
zápisu. V současné době máme 51 dětí. Zápis na školní rok
2011/2012 bude v polovině května 2011.
Jana Palová, ředitelka MŠ

Rozloučení s předškoláky - červen 2010

Informace o školní jídelně MŠ Jablůnka

V jídelně MŠ se denně připravuje průměrně 170 jídel denně.
50 přesnídávek, obědů a odpoledních svačin pro děti a 120
obědů pro důchodce a cizí strávníky. Taková je v současné době
maximální kapacita kuchyně a nelze ji překročit.
Vaření obědů pro důchodce a cizí strávníky se sice provádí
formou závodního stravování, ale protože se připravuje ve školském zařízení, tak má všechny klady i zápory, které s tím souvisí. Jídelníček se sestavuje na týden dopředu podle zásad správné výživy. Jsme si plně vědomy toho, že jak v dětském věku je
správná výživa velmi důležitá, tak i v dospělém věku je žádoucí, aby byla strava pestrá a hlavně vyvážená. V jídelníčku jsou
proto zařazeny různé druhy masa, ryby, střídají se různé tepelné
úpravy a jídelníček je doplněn zeleninovými, luštěninovými
nebo sladkými hlavními jídly, ke kterým se podávají převážně
masové polévky. Strava se připravuje zásadně z čerstvých suro-

vin, oběd z polotovaru je zařazen vyjímečně. Je proto opravdu
škoda, když si někteří jinak pravidelní strávníci vybírají pouze ta
jídla, kde je kus masa a ostatní levnější si odhlásí. Neuvědomují
si totiž, že finanční norma na potraviny se účtuje za celý měsíc
a pokud už spotřebují obědy finančně náročné, je potřeba jíst i ty
levnější.Pokud by tento trend i nadále pokračoval, tak by se cena
stravenky musela zvednout.
Pro nemocné a těžce pohyblivé spoluobčany jídlo dovážíme. Tato služba je prozatím bezplatná a pracovnici na rozvoz
platí obec.
Všichni zaměstnanci jídelny se maximálně snaží v rámci
možností vyhovět našim strávníkům a záleží nám na jejich
spokojenosti.
Přejeme všem do Nového roku hodně zdraví ,štěstí a spokojenosti.
Za kolektiv Věra Martinková – vedoucí jídelny

Školní rok 2010/2011 v Základní škole Jablůnka
Rádi využíváme možnosti informovat jablůneckou veřejnost
o činnosti školy v prvním čtvrtletí školního roku a o hlavních úkolech pro rok 2011.
1. září nastoupilo po vydařených prázdninách 164 žáků, což je
o jednoho žáka méně než v loňském roce. V první třídě zahájilo
školní docházku 18 dětí a do 6. ročníku přestoupilo 5 žáků z Pržna.
V pedagogickém sboru došlo k jedné obměně - místo paní učitelky Mariny Hajné (odchod do zaslouženého učitelského důchodu)
nastoupila jako třídní učitelka ve 2. třídě Mgr. Hana Zálešáková.
Po několika dnech se už žáci učili podle řádného rozvrhu, to
abychom se brzy dostali do pracovního tempa. Sotva jsme si
zvykli na nový režim dne a je tu čtvrtletní opakování, zkoušení,
písemné práce a třídní schůzky rodičů.
Během prvního čtvrtletí absolvovali žáci různé besedy a exkurze. Žáci 1. - 3. třídy dojížděli jednou týdně do Městských lázní Vsetín na před-plavecký výcvik. Žáci 9. třídy si vyzkoušeli
písemné testy z matematiky, českého jazyka, cizích jazyků a tzv.
obecně studijních předpokladů. Mohou si tak ještě před přijímacími zkouškami na střední školy porovnat své výsledky s vrstev-

níky z celé republiky. Naši reprezentanti se zúčastnili okrskových
a okresních kol sportovních soutěží ve florbalu, stolním tenisu,
kopané a šachu. V rámci první akce celoroční sběrové soutěže

žáci školy (někteří s vydatnou pomocí rodiny) nasbírali celkem
1700 kg papíru. Peníze získané za sběr papíru posíláme na konci
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roku na různé humanitární akce a už několik let z nich sponzorujeme některá ze zvířat ZOO Lešná. Žáci 4. a 5. třídy se byli v září
přesvědčit, jestli se v Lešné o námi sponzorovaná zvířata (letos to
byla mláďata tygra ussurijského) dobře starají. Ve školním sadu
jsme na místě po vykácených starých jabloních vysadili ovocné
stromy. Jedná se především o tradiční regionální odrůdy jabloní,
ale najdete tu i špendlíky, ryngle a mirabelky. Společně s místní
knihovnou jsme uspořádali za velkého zájmu dětí již 4. ročník
akce „Jablůnka čte dětem“.

Zhruba polovina z celkového počtu žáků školy začala hned
od poloviny září využívat nabídku zájmových kroužků, mezi
které letos patří kroužek keramiky, stolního tenisu, florbalu, dále
kroužek včelařský, šachový, country tance a aerobik. Zájemci
navštěvují schůzky římskokatolického, nebo evangelického náboženství. Ve výtvarném a hudebním oboru jablůnecké pobočky
Základní umělecké školy Vsetín je zapsáno kolem 30 žáků ze ZŠ
a MŠ.

Umožňujeme využívat školní prostory různým zájmovým skupinám z místa bydliště. Výsledkem našich snah je, že škola „žije“
čtyři dny v týdnu až do večerních hodin. Letos například zahájila
organizace Sokol ve školní tělocvičně cvičení rodičů s dětmi a pro

velký zájem budou cvičit malí a velcí ve dvou skupinách. Ženy
docházejí do školní tělocvičny na cvičení pilates a na aerobik.
Kdo chce získat ucelenější představu a informace o aktivitách
školy, ať si vyhledá školní webové stránky (www.zsjablunka.cz).
Těm, kteří tuto možnost nemají, nabízíme na stránkách Zpravoda-

je několik textů a fotografií ze života školy.
Mezi hlavní úkoly, které jsme si stanovili pro rok 2011, patří:
- naplňovat cíle základního vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Šance pro všechny“
- vytvářet ve škole příznivé podmínky (nejen materiální) jak pro
žáky a rodiče, tak pro zaměstnance školy a všechny partnery
- uskutečnit první zájezd žáků do slovenské partnerské školy ve
Svinné, okres Trenčín a na základě osobních kontaktů zahájit
komunikaci žáků obou škol

- ve spolupráci s Obcí Jablůnka usilovat o získání finančních prostředků na zateplení pláště budovy, výměnu oken a na zbudování školního hřiště
V samotném závěru roku 2010 přeji čtenářům Zpravodaje
a všem partnerům jablůnecké školy příjemné prožití vánočních
a novoročních svátků. Na Vaši podporu a spolupráci se školou
v roce 2011se těší.
Mgr. Luděk Drlík za ZŠ Jablůnka

Žáci 6. třídy o exkurzi do firmy Dřevovýroba Kotrla
Dne 19. listopadu jsme navštívili firmu Dřevovýroba pana
Kotrly v Jablůnce, kde jsme viděli na vlastní oči, jak se opracovává dřevo. Vyrábějí tam všechno pro včelaře, šuplíčky do včelích
úlů, včelařské rámky, úly, ale i násady a dřevěné brikety. Majitel
firmy nám vysvětlil a osobně předvedl, co se dělá se dřevem a při
jaké teplotě se dřevo suší. Byli jsme v sušičce dřeva sotva deset
sekund a už nám bylo horko. Pak jsme šli do další budovy. Tam
už byli pracovníci, kteří nám ukazovali stroje, se kterými pracují.
Například takové, co dělaly z obyčejných tyčí násady do smetáků.
Byla tam dlouhá hoblovka, u které nám pan Kotrla říkal, že tam
nemáme strkat prsty. Na konci exkurze nám dali zhotovené palice
(násady na smeták) a ještě brikety a pak jsme šli zpátky do školy.
Byla to velmi příjemná prohlídka a většina z nás něco takového
ještě nikdy neviděla.
Jablůnecký zpravodaj 
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Celé Česko čte dětem? Jablůnka ANO.

11. listopadu jsme se opět sešli v místní knihovně při akci
„Jablůnka čte dětem“a zdá se, že setkání malých i velkých čtenářů
a posluchačů si v Jablůnce již našlo své pravidelné místo v kalendáři. Ten, kdo nepřišel včas, už jen těžko hledal místo k sezení,
tolik nás bylo! Režii celého odpoledne měla pevně v rukou paní
učitelka Kovářová a do čtenářského křesla se ji podařilo postupně
usadit čtenáře a čtenářky několika generací i profesí.
A o čem se četlo? Paní doktorka Bubelová sáhla po klasice
pro nejmenší čtenáře „Jak pejsek s kočičkou myli podlahu“. Že
to všichni znáte? Já jsem to taky slyšel už mockrát (a v podání
Karla Högera je to neodolatelné), přesto se vždycky musím smát
a přemýšlet, jak jen to ten pejsek s kočičkou mohli udělat, když
on pověsil ji na šňůru, aby se usušili, ona pak slezla a pověsila jeho
a pak tam spokojeně viseli a sušili se oba…
Přírodní tématiku pak zastoupilo vyprávění pana Ospalíka
o ježkovi z knihy „Rok v přírodě“ a paní Krchňákové o ocúnu
z knihy „Můj pohádkový herbář“. Rošťáci se mohli zasmát u příběhu, ve kterém Mach s Šebestovou jeli na školní výlet v podání

paní Svobodové. Podobného ražení je i kniha „Povídky brášky
Králíka“ od Pavla Šruta, po níž jsem sáhl já. Závěr obstaral Tomáš
Roubal, žák 6. ročníku ZŠ Jablůnka, úryvkem z dobrodružné knihy „Správná pětka“ a paní učitelka Hurtíková, jež vybrala nestárnoucího Mikeše od Josefa Lady.
Možná se mezi zmíněnými knihami neobjevila vaše oblíbená.
A vadí to? Stačí přece po ní jen sáhnout a začíst se. Trable, na které
jsme před chvíli mysleli, jsou najednou ty tam a my cestujeme
s pohádkovým hrdinou do tajuplné země, bojujeme s úhlavním
nepřítelem o srdce milované dívky, luštíme záhadné šifry…
A na samotný závěr vzkaz pro rodiče, prarodiče, tety, strýce,
sourozence. Uvědomte si, že je důležité nekončit s předčítáním
poté, co se dítě „naučí číst“. Četba je pro menší děti namáhavá a nepřináší jim tím pádem potěšení. Smysl čteného textu
bývá jasný až při rychlosti 70 slov za minutu a tu dítě někdy
nezíská ani na konci druhé třídy. Proto ještě jednou – ČTĚME
DĚTEM! Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.
Mgr. Ivan Šošolík

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ZŠ JABLŮNKA
10. ÚNORA 2011 OD 12 DO 16 HODIN V BUDOVĚ ŠKOLY

 Přineste s sebou k zápisu občanský průkaz rodiče, který bude se školou častěji v kontaktu, dále rodný list dítěte a vyplněnou žádost
o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo žádost o odklad školní docházky, kterou obdržíte v MŠ, případně těsně před zápisem v ředitelně ZŠ.
 K zápisu se dostaví také rodiče s dětmi, kterým byl udělen při zápisu v roce 2010 odklad školní docházky.
 Podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb. je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu
není povolen odklad. Letos se k zápisu dostaví děti narozené 1. 9. 2004 - 31. 8. 2005.
 Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li rodiče při zápisu písemně o odklad
školní docházky, odloží mu ředitel školy na základě odborného posouzení dětského lékaře, nebo školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum, dále uváděny jen zkratkou PPP nebo SPC) začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
 Dítě, které dovrší šestý rok věku až v době od počátku školního roku do konce kalendářního roku (nar. 1. 9. 2005 – 31. 12. 2005),
může být přijato předčasně do školy pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC), je-li tělesně
i duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li o to písemně rodiče.
 Děti narozené od 1. 1. 2006 – 30. 6. 2006 mohou být přijaty předčasně do školy na doporučení dětského lékaře a také školského
poradenského zařízení (PPP nebo SPC – viz výše) a na základě písemné žádosti rodičů.
 Rozhodnutí ředitele školy o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2011/2012 obdrží rodiče ihned po absolvování zápisu. Rozhodnutí ředitele školy o povolení odkladu školní docházky bude zasláno rodičům žáka po dodání požadovaných odborných
doporučení, nejpozději do 30.6.2011.

Ovocný skanzen ve školním sadu

V roce 1954 byla slavnostně otevřena nová školní budova
Na Láni, kterou pamětníci znají pod názvem „Horní škola“.
Ředitelem byl v té době pan Miroslav Klvaňa (ve funkci ředitele
celkem 18 let!), který byl také zkušeným ovocnářem. Tehdejší
žáci dodnes při návštěvách školy v rámci absolventských srazů
nebo při školních výročích vzpomínají ještě po mnoha letech
na dobu, kdy v sadu vysazovali mladičké jabloně.
V roce 2009 byla kvůli vodovodní kanalizaci skácena podél
schodiště ke škole celá řada těchto jabloní. V tomto roce byly
skáceny také některé z přestárlých jabloní. Na jejich místo
jsme se rozhodli zasadit „nové“ druhy ovocných stromů. Proč
ty uvozovky u slova nové?
Jsme přesvědčeni o tom, že k naší krajině neodmyslitelně

patří také staré sady s původními odrůdami. Ty mají oproti
novým odrůdám také své výhody, např. vyšší odolnost proti
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chorobám a pestré možnosti využití ovoce. Zatímco některé
odrůdy se hodí na přímý konzum, jiné jsou lepší na mošt,
destiláty, povidla, marmelády či k sušení. Ovoce bylo kdysi
vítaným zpestřením obživy místních podhorských zemědělců
a patří dodnes do tradiční kuchyně.
Proto byly zakoupeny v ovocné školce na doplnění vzniklých
prostor v sadu právě tyto staré krajové odrůdy, a to nejen jabloně,
ale také slivoně; pro větší pestrost zástupců ovocných stromů
jsme pořídili také hrušeň a třešeň. V pracovních činnostech
budeme o stromy pečovat a věříme, že se do několika let
dočkáme první sklizně ovoce. A naši žáci si uvědomí, že
také staré a krajové odrůdy ovocných stromů patří k našemu
kulturnímu dědictví, které musíme chránit a zachovávat.

Svaz žen v Jablůnce
Milé členky i ostatní ženy v Jablůnce, které se začtete do
našeho článku. Rok nám pomalu končí a blíží se bilancovaní
našich akcí. Tak jak každý rok, tak i letos jsem se scházeli na
různých schůzkách a bylo jich hodně. Každý měsíc jsme si
našli chvíli času na nějakou zábavu, ale za všechny akce bych
se tentokrát chtěla zmínit o jedné, která měla pro naši organizaci velký význam, protože jsme ostatním organizacím ČSŽ
představovali naši obec.V červu 18.6.2010 se uskutečnilo v
naší základní organizaci ČSŽ celookresní setkání s názvem
,,Poznej naši obec″. Setkáni proběhlo na místní evangelické
faře se svolením pana faráře Tomeška, který k nám byl tak
vstřícný a umožnil nám využít prostory fary, za co mu patří
od nás veliký dík.Setkání se zúčastnilo 35 žen ze základních
organizací našeho okresu. Byli to ženy z Rožnova, Zubří,
Stříteže,Val. Meziříčí, Poličné, Branek a taky naše členky.
Jako hosti se na nás přišli podívat i naše krajské tajemnice
Kőnigová, předsedkyně ZO Štípa paní Holubová, předsedkyně ORŽ paní Hrabinová, předsedkyně Svazu invalidů paní
Ondruchová, vedoucí místní knihovny paní Brinčeková, starosta hasičského sboru pan Martínek, předseda ČSSD pan
Výskala a místostarosta obce pan Kochwasser, který se na
našich akcích zúčastní i jindy a přijde se na nás podívat.
Protože se nám dobře spolupracuje i v jiných akcích se svazem invalidů, nebo nám vyjdou vstříc i naši hasiči, tak jsme
je na tuto akci pozvali.

Naše setkáni zahájila krásnou písní z Valašska paní
Matoušková a děvčata ze ZŠ pod vedením p. Procházkové
nám zatančily country tance.
Kronikářka paní Brinčeková nám vyprávěním přiblížila
současnost i minulost naší obce. Během celého odpoledne
byly ženy obsluhované našimi členkami, které pro ně nachystaly bohaté občerstvení, naše členky předvedly, že jsou dobré
hostitelky, za co jim patří poděkování.
Pro všechny ženy byla velká tombola od všech zúčastněných i od sponzorů. Tak si nakonec každá žena něco odnesla
z tomboly i s pozorností, co jim naše členky nachystaly.
Tímto bych také chtěla poděkovat sponzorům, kteří nám
dali pěkné dárky do tomboly, a to Obecnímu úřadu Jablůnka,
p. Kochwasserovi, p. Gajdůškovi, paní Daňové Zdence, p.
Svatoplukovi Lukášovi a paní učitelce Pavle Dřevojánkové,
která se svými žáky ze základní školy vyrobila krásný znak
Jablůnky v podobě jabloně pro každou zúčastněnou ženu.
Na závěr tajemnice KRŽ paní Kőnigová nám poděkovala za pěkné a poučné odpoledne. Velmi nás to potěšilo,že se
to líbilo. Za zpěvu další a poslední valašské písně od paní
Matouškové,jsme se pomalu loučili a odcházeli domů.
Jestli Vás to aspoň trochu zaujalo a doma se někdy nudíte,
přijďte se mezi nás i nezávazně podívat, určitě Vás nějaká
naše akce zaujme.
Do roku 2011 přejeme Všem našim členkám i ostatním
ženám, a všem občanům Jablůnky hodně zdraví a osobní
pohody za ZO ČSŽ v Jablůnce.
Galetová
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Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami
Jako jiné roky pořádá pro své
členy různá posezení i s občerstvením, výlety, koupání v lázních Velký
Meder - Čalovo i lékařskou přednášku a jiné aktivity.
Zveme na naše schůze také představitele naší obce, aby věděli co
pro naše členy děláme, jak a čím se
bavíme.
Tímto, bychom jim chtěli poděkovat a věříme, že i v příštím roce
to bude pokračovat. Přejeme všem
našim spoluobčanům krásné prožití
vánočních svátků a do Nového roku
2011 hodně zdraví, spokojenosti a
pohody.
Předsedkyně ZO v Jablůnce

Stezka odvahy 2010
V pátek 8. října se v Jablůnce, pod záštitou TJ Spartak Jablůnka,
uskutečnil 6. ročník strašidelné Stezky odvahy 2010. Akce začala
v 17.00 hod na tenisových kurtech, kde byly pro děti přichystané
zábavné soutěže, výroba woodoo (to chránilo děti na stezce
před strašidly) a bohatá tombola, ve které bylo téměř 300 cen.
Zpestřením akce bylo vystoupení taneční skupiny ze ZŠ Jablůnka
a vystoupení Zumby v režii klauna. Letos se akce zúčastnilo
neuvěřitelných 250 dětí se svými rodiči.
Stezka vedla kolem hřbitova a smuteční síně, přes pole a louku
do lesů nad Jablůnkou. V lese byla vyznačena červenou páskou a
svíčkami, aby se nám žádná skupinka neztratila.
Od 17.00 hod se na kurtech shromažďovaly děti v nejrůznějších
strašidelných maskách v doprovodu svých rodičů. Přinesly si s
sebou také lampióny, aby viděly na cestu. Hodná strašidla na
kurtech lákala děti k nejrůznějším soutěžím o sladké odměny.
Dětem se nejvíce líbily stanoviště, na kterých plnily sportovní
úkoly s tenisovými míčky. S organizací aktivit na kurtech nám
pomáhal Svaz žen z Jablůnky, který zajistil také sladké perníčky
pro děti. Pořadatelé také vyhodnotili nejstrašidelnější masku, která
si odnesla pěknou hodnotnou cenu.
Ani rodiče nezůstávali sedět v koutě. Ti, co se chystali s dětmi
vyrazit na stezku, musely děti namalovat barvami na obličej, aby
ani na ně strašná strašidla nemohla.
A to už začíná být pořádná tma a první skupinka vyráží na
stezku. V jedné ruce lampión, mapku stezky spolu s křížovkou a v
druhé před sebou woodoo – co kdyby….
Na prvním stanovišti u hřbitova čekaly na děti smrtky s kartami
osudu. Děti se dozvěděly, co je čeká a nemine.
Na stezce se děti dále setkaly s Bílou a Černou paní, se
Sněhurkou a zlým trpaslíkem a s vdovou a umrlcem. Cestu po
louce dětem krásně osvětlily ohně, u kterých stály dřevěné kříže,
které navozovaly tu správnou atmosféru.
Čím blíže byly děti lesu, tím horší se objevovala strašidla. Děti
se setkaly s Frankesteinem a mnichem, na dalším stanovišti je vítal
dědek s babkou a následovalo stanoviště s vězněm a jeho obětí.
Vstup do lesa hlídali dva duchové, kteří se znenadání objevovali.
Dále děti musely zanechat své krvavé otisky u Upírky a poté mohly
pokračovat ke katovi s jeptiškou. Následoval průchod houštím,
kde na děti čekal oběšenec a pohyblivé stromy. Poté se skupinky

dostaly k Fantomasovi s vlkem, kterému museli donést kost, aby
je pustil dál. V lese jim poté zkřížili cestu Vetřelec, Predátor a
Terminátor. Tady museli natírat Vetřelce slizem, toto stanoviště
bylo dětmi velmi oblíbené. V polovině lesa byla princezna
uvězněná do obří bílé pavučiny. Děti musely jít co nejblíže k
princezně a začít tleskat, aby na ně nevyběhl velký zlý pavouk,
který měl být za princeznou. Zatímco děti tleskaly a dívaly se
za záda princezny, zezadu se na ně ze stromu spustil obrovský
pavouk se svítícíma očima. Na toto stanoviště vzpomínali mnozí
ještě večer na kurtech.
Poté se děti setkaly ještě s Fredym a sestrou v Mrtvolni, dále
museli projít peklem, které bylo plné čertů, obalit mumii, aby se
neprobrala a u vodníka osvobodit princeznu, která byla zakletá
do stařeny.
Celou akci mohly děti i rodiče zhodnotit v kronice, která byla na
posledním stanovišti u dvou Santa Clausů. Jsme velmi rádi, že se
zde objevovali samé pozitivní informace.
Akci jsme zakončili opékáním špekáčků a diskotékou. Kolem
21 hodiny bylo na tenisových kurtech více jak 200 nadšenců, kteří
se přišli bát a bavit.
Velký dík patří samozřejmě všem, kteří se na této velké akci
podíleli a přišli pomoct s organizací. Bez takových pomocníků by
se takovou akci nikdy nepodařilo uskutečnit. Děkujeme.
Doufáme, že akce se všem zúčastněným líbila a těšíme se na
všechny i příští rok na sedmém ročníku Stezky odvahy. Více
informací se můžete dočíst na internetových stránkách www.
stezkaodvahy.webgarden.cz
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jablůnce
Vážení spoluobčané!
Z pověření Staršovstva Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Jablůnce (FS ČCE v Jablůnce) na tomto místě
s vděčností připomínám, co se podařilo letos udělat a s nadějí
vzhlížet k tomu, co je před námi.
Z života evangelického sboru, mimo řádných bohoslužebných a jiných křes-ťanských shromáždění jsme byli
účastníky Tříkrálové sbírky spolu s Římsko-katolickou 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.
Dále jsme byly hostujícím sborem při katechetickém
dopoledni při setkání učitelů NŠ.
Společně jsme s dětmi ze sboru i mimo něj v květnu
uspořádali Tvořivé odpoledne při němž byly vytvořeny
obrazy, jež byly následně součástí prodejní vernisáže a dražby
v červnu. Celý výtěžek z této akce byl vstupním kapitálem
pro vznik Klubu Jabloňka pro předškolní děti.
Letos v létě jste mohli být v evangelickém kostele účastníky
Koncertu pěveckých sborů: Medvíďata ze ZUŠ v Českém
Krumlově a Basového G z Gymnázia Františka Palackého ve
Valašském Meziříčí.

S mnohými našimi členy, jež obětovali své dovolené
a čas, jsme uskutečnili tábor pro děti z naší obce, a to nejen
z evangelické církve.
Také jsme se směli těšit ze společného slavení bohoslužeb
s našimi nejbližšími sousedy z Pržna, kdy následné posezení
při kávě a čaji bylo pro mnohé nezapomenutelné…
V neposlední řadě se nám podařilo uskutečnit burzu
dětského oblečení a hraček…
Z věcí technického charakteru a věcí hospodářských jsem
vděčen, že se podařila udělat el. revize instalace, bleskosvodů
i spotřebičů a následných porevizních oprav. Rovněž tak
byly instalovány hasící přístroje v rámci požární bezpečnosti
budov.
Podařilo se rovněž napojit starou i novou faru na splaškovou
kanalizaci a uzavřít příslušné smlouvy s OÚ Jablůnka.
Na staré faře – sborové budově – se dokončuje výměna
trámu napadeného dřevomorkou a s tím spojené další
nezbytné práce.
Z „menších věcí“ jsem vděčen za získání pingpongového
stolu pro dorost. Opravy alespoň jednoho harmonia (ze
dvou). A také za pravidelné sečení trávy kolem sborového
domu a vyžnutí travního porostu sborového lesa. Alespoň

provizorně – pro nedostatek shromážděných finančních
prostředků – se podařilo zajistit havarijní stav komínů
a provizorní nátěr střechy na nové fa-ře (bytu).
Ve výčtu mnoha dalšího uskutečněného jsem vždy vděčen
za ochotnou a radostnou pomoc, kterou bratři a sestry našeho
sboru poskytují.
Před námi ale zůstává mnoho dalšího…
Během příštího roku je třeba vyřešit dešťovou kanalizaci
kolem sborového domu (stará fara), aby voda nezatékala
k základům budovy i přepojení nové fary na dešťovou
kanalizaci z provizorního řešení na stálé.
Výhledově v nedohlednu je generální oprava varhan
v kostele… a mnohé další věci hospodářského rázu zde ani
nezmiňuji.
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.
Proto i v roce 2011 bychom rádi uspořádali další koncerty
a kulturní akce, podle domluvy v kostele či v modlitebně.
Máme v úmyslu uspořádat výstavu dětských prací ve
spolupráci s místní Základní školou. V rámci klubu „Jabloňka“
zorganizujeme představení maňáskového divadla, tematické
přednášky pro matky s dětmi a další zatím nespecifikované
aktivity. Plánujeme také zapůjčení sborových prostor Svazu
žen. Rovněž bychom se rádi i nadále podíleli na práci s dětmi
a mládeží, která je zároveň prevencí kriminality v obci.
V tomto smyslu jsme letos jsme podali Žádost o podporu
projektů pro veřejnost v roce 2011 na OÚ Jablůnka. Věříme,
že zdejší zastupitelstvo naši žádost o podporu věcí veřejně
prospěšných podpoří. – Nežádáme totiž na chod či provoz
„církve“ tak jako většina sdružení či organizací působící
v Jablůnce, ale výslovně na aktivity, které přesahují rámec
Farního sboru ČCE v Jablůnce a kterými chceme přispět ke
kulturnímu a společenskému životu v obci.
Děkujeme všem, kteří byli a jsou ochotni pomoci
jakýmkoliv způsobem.
Pán Vám žehnej!
Za Staršovstvo FS ČCE v Jablůnce: Martin Tomešek

Pozvání na návštěvu
Evangelický sbor v Jablůnce je otevřen pro všechny. Přijďte a navštivte na-še pravidelná bohoslužebná
shromáždění! Nebojte se a zkuste třeba letos na-vštívit Dětskou vánoční slavnost na Štědrý den (24. 12.) ve 14 hod. ve
sboro-vém domě či bohoslužby se sv. Večeří Páně na Boží
hod vánoční (25. 12.) v 9 hodin nebo Silvestrovský večer
(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 Českobratrské
církve evangelické.
Srdečně zve: Staršovstvo Farního sboru ČCE v Jablůnce
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Oznámení
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 mů-žeme, po tel. domluvě, i v jiném dni nebo čase. – Prosím, vždy mimo úterý, není-li to akutní, kdy mám náhradní
volno. Děkuji.

Zvony, zvoní… i když nemají…
Možná jste v nedávné době také zaregistrovali chaotické
odbíjení věžních hodin v naší obci… Toto bylo způsobeno
vadnou záložní baterií, jež prakticky po čtyřech letech od
uvedení hodin do provozu dosluhuje. – Systém věžních hodin
je plně automatický a přesný (řízen rádiovým signálem), pouze při výpadku el. energie se hodiny zastaví, a protože záložní

KLUB JABLOŇKA
Koncem prosince tomu bude půl roku co (20.
června 2010) jsme uspořádali ve sborovém domě
(FS ČCE v Jablůnce) dražbu obrazů místních
umělců (Dokoupilová, Kotrba, Marková, Palátová, Segrado,
Spurný, Tomešková, Válka Vaněk …tímto ještě jednou velké
díky) + prodejní výstavu dětských prací. Cílem „akce“ bylo
získat finance na vybavení místnosti pro maminky s dětmi.
Z dražby a výstavy bylo získáno celkem 19 050 Kč. Za tyto
se pořídil dětský nábytek, dětská kuchyňka, boxy na hračky,
mikrovlnná trouba, varná konvice, koberec, byla vymalována
místnost, čímž byly peníze vyčerpány.
Klub bývá otevřen každý čtvrtek od 9.30 hod. do 11.00
hod. a je určen pro děti předškolního věku a jejich rodiče či
prarodiče.
V klubu Jabloňka chceme maminkám nabídnout pěkné,

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 či
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 br. Davida Srněnského
(Jablůnka 400, tel. 724 211 243), jež vám podají případné
další konkrétní informace k vyřešení dané situace.
Martin Tomešek, kazatel
baterie napájí systém, jež si pamatuje postavení hodinových
ručiček na ciferníku, po opětovném zapojení el. energie se
hodiny „srovnají“. Dosluhující baterií se ovšem paměť „ztrácela“ v kratším čase (vypnutí el. energie nad 4 hod.) než dříve
a v systému nastal chaos. Od toho ono zmatené bití i časový
nesoulad s ukazateli hodinových ručiček.
V dohledné době je plánována výměna této baterie a celková kontrola, údržba a servis systému věžních hodin.
Evangelický sbor Jablůnka
útulné prostředí, kde se budou cítit dobře a kde si jejich dětí
pohrají.
K jeho vybavení náleží hrací plocha s kobercem, klouzačka, dětská kuchyňka, stolečky a židle, a také koutek pro
maminky, kde se dá uvařit čaj, káva, či si v mikrovlnné troubě
něco ohřát.
V klubu se snažíme o rodinnou atmosféru, hezké, čisté prostředí se zajímavými hračkami.
Každé setkání má svůj program zaměřený na výtvarnou či
hudební činnost. Pořádají se zde akce jako dětská výtvarná
tvorba, zpívánky, burza dětského oblečení, „Pan Mikuláš přichází“ a další zajímavosti. V roce 2011 plánujeme Maňáskové
divadlo (Za jeden provaz), které k nám přijede z Prostějova a
několik zajímavých hostů. Např. se můžete těšit na přednášku
o bezplenkové metodě či výchovu dětí podle Montessori.
Jsme vděční všem, kteří nám přejí dobré. A budeme všem vděčni za jakékoliv dary pro klub Jabloňka (kontakt: 736 704 888).
Za tým maminek Renata Tomešková a Hana Solařová

Jednotka požární ochrany
Občané Jablůnky,
mnohým z Vás již přijde zcela běžné, že v případě velké
vody, hořícího stavení, nebo spadlého stromu přijedeme na
pomoc. Ano je to tak, již pěknou řádku let se staráme o váš
klidný spánek a nemuseli se bát o svůj majetek, pokud uhodí
nějaká přírodní katastrofa. Jednotka požární ochrany je stále
připravena ve dne i v noci, v létě i zimě vyjet na pomoc
někomu, kdo pomoc potřebuje. Často se stává, že vyjíždíme
v nočních hodinách, kdy většina z Vás ještě spí, a vracíme
se v ranních hodinách, kdy jste už v práci. Stále nás je 12 a
v případě potřeby se naše řady doplní z členů Sboru dobrovolných hasičů.
V letošním roce se podařilo vyškolit nové členy zásahové jednotky, kteří absolvovali nejprve přísnou zdravotní

prohlídku u specialistů a následně četná odborná školení, z
nichž mnohá trvala i 40 hodin. Díky tomu můžeme lépe a
efektivně používat techniku i vybavení, které máme k dispozici.
Protože stávající prostory nepostačovaly našim potřebám,
mohli jsme tedy po přestěhování obecního úřadu rozšířit
naše prostory do původní velikosti o kancelář správce obecních lesů. Nyní máme lepší šatnu, i operační místnost pro
velitele jednotky i velitele družstev.
Do nového roku Vám všem přejeme mnoho zdraví, štěstí, úspěchů v soukromém i pracovním životě a v neposlední
řadě, abyste nás potřebovali co možná nejméně.
		
Jednotka požární ochrany
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
nastává čas adventu a také čas hodnocení roku téměř uplynulého. Děkujeme Vám za účast v komunálních volbách i na
našich kulturních akcích, které jsme v letošním roce 2010 pořádali. Pokračovali jsme v prohlubování spolupráce s místními
myslivci, včelaři, Svazem postižených civilizačními chorobami,
TJ Spartakem Jablůnka a v neposlední řadě s Obecním úřadem.
V novém roce bychom byli rádi, kdyby se tato spolupráce ještě více prohloubila a utužila.
Vždyť žijeme v naší obci
všichni společně, jeden vedle
druhého.
Po přestěhování kanceláří obecního úřadu nám bylo
umožněno v bývalém archivu obecního úřadu vybudování kanceláře pro potřeby
SDH Jablůnka. Tato kancelář
slouží také jako krizový štáb
Jednotky požární ochrany
naší obce v případě živelných pohrom, které naši obec
sužují v posledních letech.
Dále slouží k pravidelným
jednáním představitelů našeho sboru. V letošním roce
zesnuli někteří naši dlouholetí členové, kteří se nemalým
dílem podíleli na činnosti
sboru. Za jejich práci jim tímto poděkujeme.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na tradiční Hasičský

Poděkování voličům
Místní sdružení ODS Jablůnka chce tímto způsobem poděkovat voličům, kteří dali hlasy kandidátům ODS v komunálních volbách 2010. Díky vám se nám podařilo vyhrát místní
volby a získat 5 křesel v zastupitelstvu obce. Procentuální
zisk naší strany ve volbách do zastupitelstva obce Jablůnky je

bál, který se bude konat 18. 2. 2011. Děkujeme představitelům
obce i všem občanským sdružením za podporu a dobrou spolupráci a budeme se těšit na další spolupráci v roce 2011.
Do nového roku 2011 přejeme všem občanům naší obce hodně, štěstí, zdraví a rodinné pohody.
Petr Martinek starosta SDH
Sbor dobrovolných hasičů Jablůnka

(v rámci ODS) vůbec nejvyšším v okrese Vsetín.
Děkujeme vám, že jste v hojném počtu navštívili náš předvolební mítink, na kterém jste měli možnost krátce pohovořit
s premiérem ČR panem Petrem Nečasem, a hlavně děkujeme
za projevenou důvěru našim kandidátům. Naši zastupitelé
se budou snažit prosazovat body volebního programu, které jsme zdůrazňovali před volbami a věříme, že vaší důvěru
nezklamou. 		
Místní sdružení ODS
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SPARTAK
JABLĩNKA
ODDÍL KOPANÉ
Pod hlavičkou Spartaku fungují v letošní sezoně v Jablůnce 3 každoroční vánoční a silvestrovský fotbálek na hřišti.
fotbalové mužstva: Muži „A“ hrají krajskou I.B třídu, „B“ tým
Zimní přestávku vyplní týmy tréninky v jablunecké tělocvičně.
IV.třídu, starší žáci reprezentují obec v okresním přeboru.
A mužstvo je přihlášeno na zimní turnaj na umělé trávě ve Val.
Mužům se podařil letos husarský kousek, když po dlouhých Meziříčí, kterého je již tradičním účastníkem a který pravidelně
13.letech dokázali postoupit do krajské soutěže. Po loňském fyzicky i herně vylepšuje potenciál hráčů .V plánu zimní přípravy
podzimu jim sice patřilo třetí místo, ale jarním finišem (9 výher, by také neměly chybět běžky a každoroční vánoční a silvestrovský
2 remízy a 2 prohry) dokázali tabulkově předstihnout favority fotbálek na hřišti.
s Ratiboře či rezervy Vsetína. V I.B třidě se zatím svěřencům
Velkou zásluhu na dobrém chodu oddílu nemají jen trenéři,
drenérského dua Kovář – Kamas zatím nedaří podle jejich vedoucí mužstev a nadšenci starající se o hřiště, ale také sponzoři
představ, 14 bodů po podzimní části je řadí na 12.místo v tabulce. zajišťující hmotné potřeby fotbalistů. Velký dík patří zejména
Nejlepšími střelci jsou Lukáš Čuma a Robin Biel se 4.zásahy, o těmto subjektům: OÚ Jablůnka, Hollý Miroslav, OÚ Pržno, PKdefenzívu mužstva se stará nestárnoucí kapitán Zdeněk Mrlina a Partner s.r.o. a týdenník Jalovec.
brankář Libor Vašíček.
Do kalendáře úspěchů letošního roku je však napsán i jeden
Jablunecká rezerva obsadila v tabulce 7 pozici, když získala v smuteční verš. Úmrtí našeho prezidenta klubu Břetíka Hrušky
9. zápasech 12 bodů (3 - 3 - 3, skóre 18:17). Tým vede tandem nezasáhla jen jeho nejbližši rodinu, ale všechny jeho fotbalové
Bartoň-Klásek a dává příležitost převážně mladým hráčům,
kamarády.
oddíl kteří
kopané
letos končili v dorostu. Generační
problém mládežníků je tedy řešen
Pod
hlaviþkou
Spartaku
tímto způsobem,
který
zajišťuje fungují v letošní sezonČ v JablĤnce 3 fotbalové mužstva: Muži
„A“
krajskou
jejich hrají
další fotbalový
růst. I.B tĜídu, „B“ tým IV.tĜídu, starší žáci reprezentují obec v okresním
Trenéři
Luboš
Janírek
a Jan
pĜeboru.
Havlík se svými svěřenci získali
v 7. utkáních
starších žáků
MužĤm
se podaĜil
letos2 husarský kousek, když po dlouhých 13.letech dokázali postoupit
body, které jim zajišťují 8. příčku
tabulky. Tato nelichotivá
bilance
je
Jablunecká
rezerva
obsadila
v tabulce 7 pozici, když získala v 9. zápasech 12 bodĤ (3 zapříčiněna generačním posunem
(mladší – starší
žáci),Janírek
který budea Jan Havlík se svými svČĜenci získali v 7. utkáních starších žákĤ
TrenéĜi
Luboš
jistě v dalších sezonách smazán.
2 body, které jim zajišĢují 8. pĜíþku tabulky. Tato nelichotivá bilance je zapĜíþinČna
Zimní přestávku vyplní týmy
generaþním
posunem
tréninky v jablunecké
tělocvičně.(mladší – starší žáci), který bude jistČ v dalších sezonách smazán.
A mužstvo je přihlášeno na zimní
Zimní
turnaj napĜestávku
umělé trávě vyplní
ve Val. týmy tréninky v jablunecké tČlocviþnČ. A mužstvo je pĜihlášeno na
Meziříčí, kterého je již tradičním
Na
oficiálních
účastníkem
a kterýwebových
pravidelně strankách jabluneckého fotbalu www.tjs.webgarden.cz si
fyzicky i herně vylepšuje potenciál
Velkou
dobrém chodu oddílu nemají jen trenéĜi, vedoucí mužstev a nadšenci
hráčů .V zásluhu
plánu zimnína
přípravy
by také neměly chybět běžky a
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Do kalendáĜe úspČchĤ letošního roku je však napsán i jeden smuteþní verš. Úmrtí

JABLĩNKA

PK-Partner s.r.o.
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Dětský den
Dne 29.05.2010 nadšenci volejbalového týmu Draci za
výrazné podpory obecního úřadu a spolupráce přátel kamarádů a sponzorů, uspořádali v Jablůnce na výletišti dětský den
na téma Kdo se bojí Mikuláše v létě. Vypadá, podle ohlasů,
že se akce setkala s mimořádným úspěchem, pro děti byly
připraveny soutěže v duchu ročních období, atrakce, stánky
s lákadly, bohatá tombola a diskotéka, pro rodiče chlazený
pěnivý mok, gulášak a jiné laskominy. Děti a pořádající se
dostatečně vybláznili, počasí přálo, co si přát více.
Všem zúčastněným moc děkujeme Volejbalový tým Draci.

V pekle jsme se domluvili že pro další rok 2011 bereme objednávky na strašení volejte do 20.11.2011 na tel č.603 892 009,
605 233 697.

Poděkování sponzorům
Ing. VLADIMÍR VANĚK – CONSI
JOSEF MACHALA – vodo-topo-plyn
ČEŠKŮV MLÝN
OVV ČSSD VSETÍN
JAROSLAV KOTRLA – dřevovýroba
SPARTAK Jablůnka
BOHUSLAV NETÍK
S. LUKÁŠ – výroba svíček
A. JÁNOŠ – Elektro Trading s.r.o.
Ing. Radek VRAJ
OU Jablůnka
COMMODUM
ČSAD VSETÍN
MO ČSSD Jablůnka
František Segrádo
Mgr. T. Nersesjan - ZLÍNSKÝ KRAJ
Včelaři Jablůnka
Restaurace Diana
Dušan Žemlík
Helena Žemlíková
Lékárna Jablůnka - Pharm.Dr. Pavel Kováč
Fa. Briston - J. Svoboda
Keramika-Oznice
OÚ Jablůnka děkuje všem sponzorům za podporu soutěže „O nejlepší Jablůnecků jabkovicu a jabkovou buchtu“. Příští ročník soutěže se uskuteční 23.4.2011 a pořadatelé soutěže věří, že jim sponzoři zachovají přízeň a podporu při přípravě této tradiční akce.

Kosmetické studio

KOSMETIKA
základní i speciální ošetøení pleti oblièeje a dekoltu
úprava a barvení oboèí a øas
kosmetické masáže

trvalá na øasy
masky a zábaly

depilace teplým voskem

prodlužování øas
líèení

poradenství

NEHTOVÁ MODELÁŽ
PRODEJ DÁRKOVÝCH POUKÁZEK
Otevírací doba dle tel. objednávek

Tel.: 774 123 465
Eva Bedøichová, 756 23 Jablùnka 562
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FIRMA JOGA VALAŠSKO s.r.o.
VÁM ZAJISTÍ

SVOZ ODPADU – I. pololetí 2011
JABLģNKA

NETěÍDċNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ýERNÁ (ŠEDÁ) BARVA

Interval svozu 1 x za 14 dní
SVOZOVÝ DEN - ÚTERÝ
TěÍDċNÝ ODPAD - PAPÍR + NÁPOJOVÉ KARTONY
MODRÁ BARVA
19.2.
16.4.
18.6.
SKLO BAREVNÉ - ZELENÁ BARVA
SKLO BÍLÉ –BÍLÁ BARVA
19.3.
21.5.

SKLO

PAPÍR

SKLO

TěÍDċNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
5.2.

5.3.

7.5.

4.6.

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 8. prosince 2010. Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 571 419
206. Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

