JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2009

Vážení spoluobčané,
rok 2009 pomalu končí a proto mně dovolte, abych Vás seznámil s činností orgánů obce a zastupitelstva
během tohoto roku.
Pro nás občany Jablůnky to byl rok tvrdé a poctivé práce, zkoušky trpělivosti, odříkání, ztráty osobního pohodlí, ale i naděje do budoucna, že rok 2010 bude rokem, kdy naše obec bude mít to nejhorší za sebou
a začneme postupně s uklízením. Tímto je myšleno započetí stavby kanalizace a ČOV v naší obci a její
dokončení. V jablůneckém zpravodaji chci Vám, občanům, poděkovat za trpělivost, pochopení a důvěru ve
vedení obce, že tato akce 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 2010.
Čeněk Hajný – starosta obce

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, 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
proudících na investiční záměry naší obce.Využívám vánočního zpravodaje, abych Vás všechny pozval
již k tradičnímu uvítání Nového roku 2010 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou bychom měli udržovat
a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný, starosta obce Jablůnka

Kanalizace a ČOV v obci
V roce 2009 se kanalizace a ČOV začala realizovat
v plném rozsahu. Z počátku roku, kdy klimatické podmínky dovolily firmám pracovat ve výkopových pracích,
byly výkopy prováděny většinou v místních komunikacích a obecních pozemcích. Současně s kanalizací začala
i výstavba  čistírny odpadních vod. Tato čistírna o průměru
22 m je největší tohoto druhu v ČR. Dno čistírny se nachází
v hloubce 6. m. Pracovní objem splašků je cca 1 300 m3.
Veškerá technologie ČOV je vyrobena z nerezové oceli a  
plášť ČOV je ze železobetonu. Práce probíhaly velmi rychle
a již koncem srpna byly provedeny zkoušky propustnosti
v měsíci říjnu byly provedeny zkoušky tlakové. Začátkem
listopadu byla ČOV napuštěna čistou vodou, aby bylo možné vyzkoušet její funkčnost. Od 25. listopadu se začaly
napojovat bytové domy, ZŠ a MŠ. V příštím roce se budou
postupně napojovat jednotlivé rodinné domky. Upozorňuji všechny občany,že každé napojení na obecní kanalizaci
bude zkontrolováno pověřeným pracovníkem OÚ Jablůnka. Toto opatření je proto, aby se zamezilo průniku jiných
vod než splaškových. Jiné vody by mohly způsobit úhyn
bakterií v ČOV a výsledky výtoku z ČOV by neodpovídaly
požadavkům hygieny a mohlo by se stát, že bychom část
dotace museli vrátit SFŽP, a to si nemůžeme dovolit. Každý
občan si provede výkopové práce sám, a to od septiku po
revizní šachtu. Pokud někteří občané nebudou moci výkopové práce provést svépomocí, mohou přijít na OÚ, který
jim s výkopem za úplatu pomůže. Považuji za nutné upozornit občany, že trubky na domovní přípojky vydává p. Krátký
na základě projektu a jsou zdarma.
Koncem měsíce února se začala připravovat velmi složitá
etapa kanalizace, a to výkopy v obou chodnících u silnice
1/57. K tomu bylo zapotřebí celkové uzavření silnice 1/57
přes obec Jablůnku. Hlavní tah Vsetín – Val. Meziříčí  byl
obousměrně odkloněn po místní komunikaci okolo řeky Bečvy. Současně se budoval chodník a osvětlení pod železniční
tratí tzv. myší díra sloužící k přechodu chodců z Jablůnky
do Pržna a opačně. V polovině měsíce června bylo vše připraveno tak, aby mohla být silnice 1/57 uzavřena a veškerá
doprava přesměrována. Takže od 23.6. 2009 bylo možné
započít s výkopy kanalizace v obou chodnících. Kanalizace v naší obci prakticky odstartovala generální opravu
celé infrastruktury po 50. letech. Byla provedena oddílná
kanalizace tzn. splašková a dešťová, nový vodovodní řád,
výměna telefonních kabelů, veřejného osvětlení a v příš-

tím roce budeme pokračovat na opravě místních komunikací a chodníků. V letošním roce byla položena dlažba na
obou chodnících u silnice 1/57 s tím,že se předpokládá mírný pokles výkopů a tím i nerovnosti chodníků v některých
místech. Takto bylo rozhodnuto na posledním kontrolním
dnu. Všichni se shodli na tom,že chodníky budou přes zimní období lépe schůdné,udržovatelné a lépe opravitelné při
tak velkém provozu, jaký přes Jablůnku je. Určité problémy
budou na místních komunikacích,protože rýhy po výkopech nebudou ukončeny živičnou vrstvou z důvodu propadu
výkopů a následného porušení této vrstvy. Proto se výkopy budou dosypávat,aby se mohlo po komunikacích jezdit
a přes zimní období komunikace udržovat. Je mně jasné, že
se nevyhneme problémům, ale při tak rozsáhlé akci, jaká je
kanalizace a ČOV to snad ani jinak nejde. Jestliže problémy
budou,tak je řešme společně a ne po svém, jak si někteří
občané představují. Protože tato akce je dotována evropskými penězi, nelze tyto prostředky použít na něco jiného, než
je určeno. Kdyby kontrola ze SFŽP našla sebemenší nesrovnalosti s projektem, mohlo by se stát, že bychom museli
dotaci vrátit.Toto je třeba mít neustále na paměti. Pokud
bude stavba kanalizace pokračovat jako doposud,mohly by
být výkopy ukončeny ještě před termínem, který je stanoven na  konec roku 2010.
Vážení spoluobčané, nesmírně si vážím Vaší trpělivosti
a spolupráce při realizaci tak významné stavby v naší obci.
V některých případech dochází ke střetu názorů mezi vedením radnice a některých občanů. Někdy jsou připomínky
akceptovatelné, ale v mnoha případech se jedná jen o osobní zájem, který mnohdy lze těžko řešit z hlediska dotace.
Věřím, že spoustu takových neshod budeme řešit při úpravě
chodníků a místních komunikací.Věřte, že mám zájem vyjít občanům vstříc, ale musím vycházet z finančních prostředků, které mám k dispozici a nepřekročit své pravomoci
a porušit tak smlouvu se Státním fondem životního prostředí
o dotačních podmínkách. V letošním roce jsme již finanční
prostředky dle harmonogramu vyčerpali. Máme prostavěno
85 000 000 Kč. Protože počasí nám vcelku přálo, požádali
jsme SFŽP o převod 10 000 000 Kč z roku 2010 na tento rok,
což nám umožnilo pokračovat ve stavebních pracích. Pokud
se vyskytne sebemenší problém, navštivte, nebo zavolejte
na OÚ stavebního technika p. Krátkého nebo starostu.
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               Čeněk Hajný - starosta

Otevření nové radnice
Po 4 leté rekonstrukci bývalé ZŠ vystavěné v roce 1929
byla 21. srpna 2009  slavnostně otevřena již zrekonstruovaná
budova  nové radnice. Pozvání přijali i představitelé veřejného
i politického života. Mezi hosty  byli  poslanci Českého Parlamentu p. Nečas, Smýkal, Škromach, Novosad, zástupci firmy
Rovina, představitelé Zlínského kraje, starostové přilehlých

obcí a občané naší obce. Rekonstrukce budovy byla započata
již v roce 2005 a postupně byla otevřena lékárna, praktický
lékař, dětský lékař a v letošním roce i nová radnice. Rekonstrukce stála mnoho práce a úsilí, které nakonec vyústilo k
dostavbě nové radnice.
Jsem rád, že se nám tento záměr podařil uskutečnit a občané Jablůnky mohou chodit řešit své úřední věci do příjemného prostředí. Co všechno lze našim občanům na OÚ Jablůnka
poskytnout najdete v tomto zpravodaji.
        Čeněk Hajný - starosta

Připravované projekty na rok 2010
Finanční prostředky, které nyní ČR čerpá z EU bude možno využívat do roku 2013. Vedení radnice připravuje projekty
právě na toto období. I když finanční zatížení obce je velké,
protože probíhá kanalizace a ČOV, jsme si vědomi, že je nutné
připravit žádosti na další akce, které naše obec musí do roku
2013 zvládnout. A není jich málo, a proto dovolte, abych Vás
s nimi seznámil.
Revitalizace ZŠ – z důvodů nedostatečného energetického
auditu, který jsme museli nechat přepracovat, musíme podat
novou žádost na SFŽP. Program bude vyhlášen na počátku
roku 2010. Nedostatky jsou již odstraněny, takže je všechno
připraveno k tomu, aby byla žádost podána ke schválení. Hodnota díla by měla dosáhnout 18 500 000 Kč. Mimo tuto velkou
investiční akci připravujeme opravu sociálního zařízení ve staré části ZŠ, které neodpovídá požadavkům hygieny.   
Revitalizace MŠ – energetický audit i projekt je v pořádku
a žádost byla podána na SFŽP v tomto roce. Žádost se skládá
ze dvou částí: ohřev TUV solárním systémem na budově MŠ
a úspora energií pro MŠ. Žádost byla akceptována na SFŽP
v rámci  Operačního programu Životního prostředí. Hodnota
díla by měla dosáhnout 6 000 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ

Revitalizace Sokolovny – v tomto roce jsme nestačili projekt dotáhnout do takového stádia, abychom ho mohli předat
na SFŽP. Proto žádost bude podána v roce 2010. V současné
době je projekt i energetický audit v takové fázi, že může být
podán po vyhlášení dotačního programu na SFŽP.
Ne méně důležité akce, které na příští rok připravujeme
budeme směřovat na financování z Regionálního operačního
programu. Nutně potřebujeme dodělat veřejné osvětlení, rozšíření bezdrátového rozhlasu, realizaci multifunkčního hřiště a
opravu místních komunikací v extravilánu obce. Tyto akce již
nejsou tak finančně náročné, jako kanalizace nebo revitalizace,
ale bez dotace nejsme sami schopni náklady na tyto opravy
unést. Věřím, že náš záměr se nám podaří zrealizovat.
Čeněk Hajný - starosta

Silvestr
Vážení spoluobčané, dovolte mně abych Vás pozval již k
tradičnímu uvítání nového roku 2010 u obecního úřadu. Je to
tradice, kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.

OZV č. 3/2003  - Požární řád obce Jablůnka
OZV č. 4/2003  - Místních poplatcích

Seznam platných obecně závazných vyhlášek vydaných
Zastupitelstvem obce Jablůnka k 30. 11. 2009.

OZV č. 2/2006   - Zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob

OZV č. 5/1995   - o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Jablůnka

OZV č. 6/2006  - o závazných částech změny č. 6 územního
plánu sídelního útvaru Jablůnka

OZV č. 3/1996   - o závazných částech  doplňku územního
plánu sídelního útvaru Jablůnka

OZV č. 7/2006  - o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Jablůnka

OZV č. 1/1997   - o závazných částech doplňku č. 2 územního
plánu sídelního útvaru Jablůnka
OZV č. 1/1999   - o závazných částech doplňku č. 3 územního
plánu sídelního útvaru Jablůnka
OZV č. 2/2002   - o závazných částech doplňku č. 5 územního
plánu sídelního útvaru Jablůnka
OZV č. 6/2002   - o závazných částech doplňku č. 4 územního
plánu sídelního útvaru Jablůnka
OZV č. 7/2002  - Řád veřejného pohřebiště

OZV č. 1/2007  - o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
OZV č. 2/2007  - o místním poplatku ze psů
OZV č. 3/2007  - o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístro
OZV č. 1/2009  - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
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Hospodaření obce k 31. 10. 2009
      Na 27. zasedání OZ dne 8.12.2008 byl schválen rozpočet pro rok 2009, kdy příjmy činily 19 813 tis. Kč a výdaje činily 22 755
tis. Kč. Schodek ve výši – 2 942 tis. Kč je vyrovnán v části financování částkou  + 2 942 tis. Kč, která je složena z peněžních prostředků, přijaté půjčky SFŽP a splátek úvěrů a půjček. Rozpočet je během roku upravován  a jeho  změny jsou schvalovány obecním
zastupitelstvem.
Plnění rozpočtu  k 31. 10. 2009 je následující:
TEXT

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM:
85 647
62 490
Daňové příjmy
14 272
11 216
Poplatky za komunální odpad /od obyvatel/        	     560	     559
Poplatky ze psů	       28	       27
Poplatky správní- hrací automaty, matriční popatky	     162	     190
Dotace na provoz ZŠ, MŠ, pro JPO, obnovu lesů, kanalizaci,	 54 340	 40 062
Na VPP od Úřadu práce, na volby do EP		
Běžné příjmy za služby, nájmy bytů, nebytových prostor..	  2 218	  1 976
Prodej nemovitostí, splátky za byty, prodej pozemků	  1 181	     976
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
7 255
3 345
Příjem půjčky SEŽP na  kanalizaci /9 500tis. Kč na celou akci/  	
5 631
4 140
VÝDAJE CELKEM:
85 647
62 490
Pěstební činnost /pojištění lesů, posudky/	       19                  	       34
Místní  komunikace, údržba, dopravní obslužnost	     753	     712
Stavba kanalizace a ČOV	 80 059	 59 017
Příspěvek pro mateřskou školu	     658	     665
Příspěvek pro základní školu	  1 993	  1 797
Kultura,knihovna, SPOZ	     553 	     474
Tělovýchova-příspěvky TJ, zájmovým org.,	      102	       73
Místní rozhlas-údržba	        77	       72
Bytové hospodářství 	     412	     491
Nebytové hospodářství-dům služeb, pošta, zdravotní stř...	     388	     349  
Sběr komunálního a nebezpečného odpadu, monitoring	  1 129	     840
DPS-dům s pečovatelskou službou	     276	     240
Zeleň - údržba veřejných prostranství, hřbitovy a smuteční síň	     220	     175
Veřejné osvětlení, provoz malotraktorů, dělníci OÚ.	  2 245	  1 844
Sociální pomoc, příspěvky důchodcům na obědy	     158	     110
Veřejně prospěšné práce	     536	     487
Sbor dobrovolných hasičů/JPO II/, ochrana obyvatelstva	     580	     380
Místní správa,zastupitelstvo obce, volby do EP	  6 061	  5 078
Finanční operace-DPH za kanalizaci/vratka/, úroky z úvěrů
-11 860	 -11 410
Ostatní činnosti /příspěvky nadacím,svazkům obcí./	       68	       63
Splátky úvěrů, půjčky SFŽP /skládka TKO, kanalizace/	  1 220 	     999
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

0

Rozpočet obce na r. 2009 byl schválen jako vyrovnaný s vědomím, že v tomto roce bude hospodaření obce podřízeno financování akce  „Kanalizace a ČOV“ . K dnešnímu dni můžeme říci,
že jsme investiční plán pro tento rok splnili, hodnota realizovaného díla činí 91 miliónu Kč z celkové částky  135 miliónu Kč.
Situace přitom není jednoduchá, poněvadž daňové příjmy, které
jsou hlavním zdrojem financování výdajů obce, jsou v tomto
roce o 15% nižší , tj. asi o 2 300 tis.Kč ,/ jde o odraz ekonomické
situace v naší republice/ . Jinak jsme v tomto roce nejvíce prostředků vložili do vybavení nového obecního úřadu, samozřejmě
s dlouhodobým dopadem této investice. Vybavení kanceláří nábytkem, technické zázemí, zařízení nové obřadní síně stálo 1200
tis. Kč. Jinak jsme rozpočet navyšovali na opravu komunikace

0

U Kříže o 465ti.Kč, opravu veřejného osvětlení, které se vyměňuje současně se stavbou kanalizace a s dotacemi pro jednotku
požární ochrany od KÚ  Zlínského kraje o 196 tis. Kč, pro pracovníky na veřejně prospěšné práce jsme z programu OP lidské
zdroje a zaměstnanost získali   364 tis.Kč., na obnovu lesních
porostů jsme obdrželi 53tis.Kč od KÚ ZK. Obecní úřad musí
zabezpečit tak jako každý rok v rámci rozpočtu zimní údržbu
komunikací, údržbu inženýrských sítí,platby odběru elektrické
energie za veřejné osvětlení, údržbu čističek, zajištění provozu
základní a mateřské školy, údržbu bytového fondu, provoz dvou
hřbitovů, údržbu zeleně v obci atd, ale musí také dodržovat splácení půjček a úvěrů , bez kterých bychom se nemohli pustit do
žádné větší akce.
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Změny rozpočtu jsou schvalovány zastupitelstvem obce, většinou s rozpočtovým opatřením, které nám zasílá Krajský úřad
nebo v případě rozhodnutí, které zasílá některé ministerstvo.
Zastupitelstvo obce schválí prodej, pronájem, příspěvek např.
nadaci, zájmovým sdružením  nebo zruší pohledávku z důvodu
nevymahatelnosti, potom dochází k úpravě rozpočtu, pokud tato
opatření nebyla zahrnuta  ve schváleném rozpočtu. Takže když  
ZO projednává a potom schválí případ, který bude mít dopad na

hospodaření obce, musí se projevit  změnou rozpočtu.
Zpráva o hospodaření obce k 31. 12. 09 musí být vyvěšena
na úřední desce a také uveřejněna na webových stránkách obce
www.jablunka.cz po provedení  přezkoumání hospodaření obce
v následujícím roce 2010.
Ing. Eva Matoušková
ekonomka obce                   

Odpadovém hospodářství obce v roce 2009
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
Eko-kom finanční prostředky za tonáž vytříděného odpadu
drží na takové úrovni, která je pro obce stále motivující. Opět
opakuj, 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 výjímky 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.
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

Pracovní skupina OÚ v Jablůnce
Do pracovní skupiny OÚ patří jak 4 stálí zaměstnanci OÚ,
tak VPP pracovníci z Úřadu práce.
V zimních měsících letošního roku prováděli tito pracovníci údržbu chodníků kolem hlavní silnice, údržbu chodníků kruhového objezdu křižovatky Jablůnka – Ratiboř, posyp
těchto chodníků a posyp cest v obci.
Od jara do podzimu provádíme sečení travnatých ploch v
obci, stříhání živých plotů v MŠ, kolem DPS, hřiště v Cigánově, Výletiště za bývalým OÚ. Tyto práce provádíme za úplatu
též pro občany, včetně svozu ořezaných větví ze zahrad. Je
předpoklad, že v příštím roce bude tento rostlinný materiál
odebírat do kompostárny firma JOGA. Naši pracovníci provádějí čistění a postřik jak Dráhového, tak i částečně Lýkového potoka. I když tyto práce nejsou naší povinností, provádí
je vzhledem k situaci na těchto tocích naši pracovníci.

Dále jsme prováděli stavební úpravy v družině ZŚ a úpravy
v domě čp. 210, kde došlo k zabudování 2 ks sprchovacích
koutů, abychom zajistili alespoň základní hygienické potřeby
obyvatel tohoto domu.
Do naší správy patří též údržba hřbitova v Jablůnce a katolického hřbitova v Pržně.  
Zde bych chtěl poděkovat p. Ospalíkovi za práci a čas který
těmto dvěma objektům věnuje.
Ve Sběrném dvoře jsme postavili přístřešek pro třídění
plastů a skladování nebezpečného odpadu. Dále byl zajištěn
bezplatně přístřešek na zpětný odběr elektrospotřebičů od firmy ASEKOL.
Naši pracovníci dělali výkopy pro kabely veřejného osvětlení, které byly na mnoha místech porušeny, nebo dosloužily
stářím a únavou materiálu. Nejsme bohužel schopni sami
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provádět některé odborné práce v obci, proto musíme na tyto
práce najímat firmy, které se touto činností zabývají. Z tohoto
důvodu jsou některé práce prováděny se zpožděním (např.
pouliční osvětlení, které je na několika místech v obci v havarijním stavu).
Opravy vlastní techniky většinou provádíme svépomocně a jsme schopni provádět i složitější opravy. Opravdu jen
závažné poruchy řešíme ve spolupráci se specializovanými
opravnami.
V příštím roce bude rozsah prací zhruba stejný jako letos,

Obecní lesy
Rok 2009 byl posledním rokem decenálního plánu hospodaření na lesním majetku obce Jablůnka. Tento plán (lesní
hospodářský plán - dále LHP) předepisuje vlastníkovi, mimo
jiných důležitých ukazatelů, především celkové množství
těžeb v daných deseti letech. Z tohoto důvodu byl rok 2009
věnován pouze mýtnímu dotěžení v malém rozsahu v lokalitách „Lázek“ a „Šviračka“ a ve větší míře potom výchovným
zásahům v mladých lesních porostech v lokalitě „Jeleník“.
Nyní před koncem roku jsme přistoupili k provedení mýtní
těžby v lokalitě „Hluboký“.
Vlivem suchého podzimu v roce 2008 jsme se potýkali
také s neustále zvyšujícím se výskytem nejnepříjemnějšího
lesního škůdce lýkožrouta smrkového. Jeho gradující výskyt
v lesích na katastru obce, jak v lesích obecních, tak soukromých, je varovný a v příštím roce bude potřeba větší důslednosti v ochraně lesa proti tomuto škůdci. Proto bude umožněno všem vlastníkům lesa zakoupit prostředky na ochranu lesa
(kůrovcové lapače, feromony a insekticidy) přímo na Obecním úřadě. Také touto cestou vyzýváme všechny vlastníky

počítáme ještě s výkopy přípojek kanalizace.
Chci požádat občany Jablůnky, aby si všímali, co se v obci
udělalo, jak se to udělalo a kdy. Aby lidé objektivně posoudili, za jakých podmínek byly tyto práce prováděny, aby bylo
méně nepravdivých tvrzení vyplývajících z neinformovanosti a aby občané obce Jablůnka měli pochopení pro stavební
práce kolem kanalizace obce i v roce 2010. Výsledek této
činnosti bude prospěšný nejen pro nás, ale i pro další generace občanů Jablůnky.
Petr Kochwasser
lesů na katastru obce ke včasnému zpracování poškozeného
smrkového dříví a to zejména čerstvých zlomů a vývratů a
to nejpozději do konce března příštího roku. Likvidace dříví vhodného k rozmnožení lesních škůdců je nejdůležitějším
předpokladem ke snížení jeho výskytu. Množství vytěženého
dříví napadeného kůrovcem a tím taky částečně znehodnoceného bylo jen v lesích obce v tomto roce přes 100 metrů
kubických.
Konec pracovního roku byl mimo běžných činností na lesním majetku věnován také přípravě k podání žádosti o dotaci
na opravu lesní cesty v lokalitě „Šviráčka“ u státního zemědělského investičního fondu. Předpokladem je její schválení
a uskutečnění stavební akce, která zpřístupní část obecního
lesního majetku ve výše uvedené lokalitě a zároveň vyřeší
nefungující vodní poměry.
V současné době se ve spolupráci se starostou a zastupiteli
obce řeší do jaké míry se budou podílet příjmy z těžby dříví
na lesním majetku na příjmové části rozpočtu v roce 2010.
S pozdravem Lesu Zdar!
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Ing.Haschka Libor
Správce obecních lesů a OLH

Informace k placení poplatku za odvoz komunálního odpadu:
Poplatek za odpad bude letos činit 350,- Kč na osobu.
Poplatníkem je osoba trvale hlášená v obci, od poplatku je
osvobozen poplatník, který celoročně pobývá v zahraničí,
tuto skutečnost doloží písemným prohlášením nebo jiným
dokladem prokazující pobyt v zahraničí. Pokud je občan hlá-

šený k trvalému pobytu v Jablůnce a fakticky bydlí jinde, je
od poplatku osvobozen pouze v případě, že doloží potvrzení
o platbě z jiného obecního nebo městského úřadu !  
Poplatky se budou platit hotově v dolní kanceláři OÚ
Jablůnka od února do dubna 2010 !

Informace z knihovny
Statistické údaje k 31.10.2009: počet registrovaných čtenářů: 252, z toho dětí do 15 let: 78, návštěvníků 4575, z
toho využívajících internet 1550. Počet výpůjček 11530.
Od začátku roku bylo nakoupeno a zpracováno k půjčování
249 nových knih v hodnotě 41731,- Kč, z toho bylo 96 knih
beletrie pro dospělé, 55 knih naučných pro dospělé, 78 svazků beletrie pro děti a mládež a 20 svazků naučných knih pro
děti a mládež.
Ve spolupráci se školou se knihovna stala jedním z koordinátorů celostátního projektu „Celé Česko čte dětem“, který vznikl proto, aby si společnost uvědomila, jak ohromný
význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální
vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a
praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí
dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost,
obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou
formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou
metodou.  Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně
přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost,
projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové
dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní
návyk a potřebu číst si s chutí i v dospělosti. Investujme tedy
po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně
do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich
vnímavé a citlivé čtenáře.
V letošním roce jsme se sešli při společném předčítání
dětem 2x, na jaře a na podzim.   Z podzimního přátelského
předčítání jsou i následující fotografie:

    …dětem přišel přečíst úryvek z oblíbené dětské knihy i
starosta pan Čeněk Hajný…

Paní učitelka mateřské školky Marcela Škrobánková přečetla a s pomocí maňásků ztvárnila pohádku O Palečkovi a
jeho kamarádech.
Webové stránky knihovny: www.knihovnajablunka.wz.cz

MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
K  23.11.2009 má obec Jablůnka 2020 obyvatel, z toho 996 mužů a 1024 žen.
Do obce se v letošním roce přistěhovalo 39 občanů, odstěhovalo se 29 občanů.
Narodilo se 15 dětí ženám, které mají trvalý pobyt v Jablůnce, ne všechny tady ovšem skutečně bydlí. V letošním roce zemřelo
17 našich spoluobčanů.

V letošním roce se narodily děti:

Gabriela Malá
Klára  Opělová
Leona Klanicová
Sara Sierra Haraštová
Tobias Polášek

Karolína Šebestová
Jan Toman
Simon Halko
Kryštof  Tomešek
Natálie Mikulčíková
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Sára Fialová
Klára Solařová
David Spurný
Lucie Žáčková
Tereza Hrušková

V letošním roce uzavřeli sňatek tito naši občané:
Kateřina Hurtová roz. Dolezsová,  Antonín Sýkora, Lenka Zaorálková roz. Škrobánková, Vladan Hruška, Marcel Hanzal,
Zdeněk Kamelander – Eva Trčálková, Jana Kokešová roz. Dostálová, Irena Malendová – Přemysl Malenda roz. Člupný, Radka Pavlíčková roz. Kaňáková, Ondřej Opálka – Petra Opálková roz. Pelcová, Jiří Kovalčík - Jana Kovalčíková roz. Bartoňová,
Tomáš Vrána
V matričním obvodu Jablůnka /tj.obec Jablůnka a Pržno/ se uskutečnilo celkem 7 sňatků, z toho  dva sňatky církevní.

Zemřeli  naši spoluobčané:
Petr Šrámek  /+ 29.12.2008/			
Emília Slavíková					
Jaroslav Bechný					
Josef Sysel					
Lubomír Pagáč                           			
Vlasta Rožková           				
Štefan Hruštinec					
Dagmar Jakešová					
Emilie Špalková					

55 let
63 let
66 let
90 let
60 let
89 let
76 let
47 let
89 let

Adéla Frymlová					
Emilie Hříbková					
Františka Adámková				
Antonín Martinek	           			
Alice Kalincová					
Dušan Tomanec					
Jaroslav Měchura					
Vladimír Valchář					
Marie Smilková					

76 let
84 let
95 let
77 let
67 let
51 let
68 let
64 let
79 let

Zpracovala: Jarmila Novotná, matrikářka OÚ Jablůnka

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SPOZ v Jablůnce: Jana Palová, Čeněk Hajný, Marina Hajná,
Jarmila Kovářová, Dana Novotná, Věra Martinková, Květoslava Svobodová, Jarmila Novotná, Zdenka Syslová, Jaroslava
Hrabinová, Marie Galetová, Miloslav Kurfurst, Karel Hříbek,
Alena Liďáková, Jana Brinčeková,

Zlatá svatba Antonína a Boženy Kořístkových.

Členové SPOZu navštívili v letošním roce 62  jubilantů, kteří  měli 70, 75, 80, 85 a výše let. Vítání občánků se letos uskutečnilo zatím jedenkrát – 2.3.2009,  viz. foto.
Rádi bychom do konce roku uspořádali ještě jedno slavnostní uvítání nových občánků, ale zatím není zcela dokončena
nová obřadní síň.
Do činnosti SPOZu patří účast na zahájení a ukončení školního roku,rozloučení v MŠ s dětmi, které odchází do první třídy.V prosinci navštěvujeme v okolních domovech důchodců  
naše bývalé občany ,předáme jim drobné dárky, senioři si rádi
zavzpomínají   a povykládají, tato setkání bývají často velmi
dojemné.
Činnost SPOZu zůstane rámcově stejná i v roce 2010. Budeme navštěvovat jubilanty při jejich životních výročích od
70.let, kdo si návštěvu z jakýchkoli důvodů nepřeje, ať zatelefonuje na úřad a my toto přání respektujeme.
Členové   Sboru pro občanské záležitosti v Jablůnce  Vám
přejí v roce 2010 hodně zdraví a radosti a těší se další setkávání
s Vámi při příležitosti Vašich jubileí !           
Jarmila Novotná
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Informace o Mateřské škole Jablůnka - rok 2009
Mateřská škola v Jablůnce byla dokončena v létě 1980 a 1.
září přivítala první děti. Pomalu se blíží 30. výročí jejího otevření. Zřizovatel Obec Jablůnka se snaží zajistit na příští rok
dotace, aby mohla být budova zateplena, opravena, provedena výměna oken, osvětlení a vymalována.
Tolik na úvod.
V květnu 2009 proběhl zápis na šk. r. 2009/10 a všechny
zapsané děti byly k 1. září přijaty. Na konci června jsme se
rozloučili se 17 „ prvňáčky“. V současné době navštěvuje
2 třídy MŠ celkem 55 dětí rozdělených podle věku. O děti
pečují 3 učitelky a ředitelka MŠ, o úklid tří oddělení se stará
jedna uklízečka a dvě kuchařky a jedna pomocná síla připravují stravu celkem pro 170 strávníků/ 55 dětí a ll5 dospělých/.
Agendu účetnictví zpracovává ekonomka s úvazkem 0,30,
topič má úvazek 0,25.
MŠ nemá problém s nedostatkem dětí, spíše naopak – počet
28 dětí na jednu třídu, což dovoluje školský zákon, je příliš
vysoký a má negativní vliv na kvalitu výchovné práce /rušnější prostředí, méně prostoru na individuální práci s dětmi
apod./.
Naše MŠ má výhodu v tom, že je prostorná, je vybavena
spoustou hraček a didaktických pomůcek, nářadím pro pohybové činnosti. V roce 2009 dostaly děti v 1. třídě novou stoupací věž s lanem, tyčí, horolezeckou stěnou a část nového
moderního nábytku do třídy. Novým nábytkem jsou vybaveny i dvě přípravné kuchyňky u tříd. Na zahradách přibyly 4

houpadla.
Pod stromečkem děti najdou nejen nové hračky a stavebnice, ale také didaktické pomůcky na rozvoj jemné motoriky
a logického myšlení. Určitě nebudou chybět nové knihy.
Ve školním roce 2008/09 navázala MŠ spolupráci s nakladatelstvím Albatros a rodiče mají možnost 2 x ročně objednat
prostřednictvím MŠ kvalitní dětské knihy se slevou. Od října
2009 se naše školka zapojila do projektu „Bezpečná školka“
– děti s učitelkami mají k dispozici 20 bezpečnostních vest
na vycházky.
Celý kolektiv pracovníků se snaží dělat vše pro to, aby byly
děti v naší školce spokojené.
Na závěr chceme poděkovat všem rodičům, kteří sponzorsky podporují akce jako je dětský karneval, nosí do MŠ
výtvarné potřeby a především papíry na kreslení, či jiné drobné dárky.
Děkujeme zřizovateli, Obci Jablůnka, za velmi dobrou spolupráci a jejím zaměstnancům za pomoc při údržbě zařízení,
zeleně, zahrad, dovoz potravin aj. Děkujeme za dobrou spolupráci ZŠ Jablůnka.
Přejeme všem krásné vánoce , hodně štěstí a zdraví v roce
2010.
Jana Palová – ředitelka MŠ

Rozloučení s „prvňáčky“.
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Ohlédnutí za rokem 2009 v základní škole
„Co bylo dnes ve škole?“ „Nic.“ „Máte nějaké úkoly?“
„Ne.“ „Jaký byl oběd?“ „Ušlo to.“  Připomíná vám to něco?
Možná vás už někdy napadlo, zda dnes ve škole vaše ratolest
vůbec byla. Zda ta budova na kopci není jen již značně letitá
„úschovna dětí“, která umožňuje dospělým v potu tváře
zajistit obživu a blahobyt svým rodinám. V následujících
řádcích bych vás rád přesvědčil o opaku.
Školu letos navštěvuje přibližně 170 žáků. V každém z devíti
ročníků je jedna třída, přičemž počet žáků ani v jedné z nich
nepřekračuje 25 dětí. Přibližně 50 dětí chodí pravidelně do
ranní či odpolední družiny. Výuku zajišťuje 15 pedagogů, o
chod školy a školní jídelny se stará 8 správních zaměstnanců
– ekonom školy, školník, kuchařky a uklízečky.
V červnu školu navštívil tým České školní inspekce a po
důkladné několikadenní hospitační činnosti konstatoval
ve své závěrečné zprávě, že škola obstála ve všech
sledovaných kriteriích – kvalita výuky, školní vzdělávací
program, hospodaření s finančními prostředky, pedagogická
dokumentace apod.
V tomto školním roce budou všichni žáci devátého ročníku,
hlásící se na maturitní obor střední školy, jejichž zřizovatelem
je Zlínský kraj, skládat písemnou přijímací zkoušku formou
SCIO testu z českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů. Je velmi pravděpodobné, že tomu tak
bude i v letech následujících. Netřeba však podléhat jakékoli
panice. Posledních pět let se systematicky věnujeme testování
našich žáků a ve srovnání s konkurencí dosahujeme výsledků
mírně nadprůměrných.
Oživením klasické výuky dle rozvrhu byly vícedenní
celoškolní projekty. V lednu to byl projekt „Evropa“ k našemu
předsednictví v Evropské unii. Žáci soutěžili ve výzdobě tříd,
prezentacích jednotlivých členských zemí EU, vědomostní
soutěži. V květnu to pak byl projekt „Akademie“ k 55.výročí
„horní“ školy. Škola se na tři dny otevřela veřejnosti. Rodiče
si mohli sednout do lavic a účastnit se výuky. Bylo možno
shlédnout výstavu uměleckých děl bývalých i současných
žáků a vyvrcholením pak bylo společné vystoupení dětí a
učitelů před zcela zaplněným hledištěm.

Škola žije svým životem i v odpoledních hodinách. Moc
nás těší, že se nenaplnily obavy z jepičího života pobočky
Základní umělecké školy ve Vsetíně. Naopak k výtvarnému
a hudebnímu oboru letos přibyl ještě obor dramatický. I
již tradiční kroužky si drží svou pozici a pro někoho jsou
hlavním lákadlem dne. Keramická dílna s pecí a hrnčířským
kruhem, florbalová liga, topspiny za pingpongovým stolem,

nápaditá choreografie aerobiku, strategické plány v šachové
partii, country tance – není z čeho vybírat?

Na výchovu a vzdělávání má nemalý vliv i kvalitní
materiální zázemí školy a zde jsme udělali další drobný krok
kupředu. Na hladové strávníky čekají po skončení výuky v
jídelně nové stoly a židle moderního vzhledu. Ke klasickému
nápojovému automatu přibyl druhý přístroj, jež vydává
žákům prostřednictvím kreditní karty státem dotované
výrobky z mlékárny Kunín. Školní parlament složený z žáků
školy prosadil nástěnné hodiny do všech tříd druhého stupně.
Družina získala drobnými stavebními úpravami tzv. klidovou
zónu, přístupnou dětem obou oddělení. Krásná a pohodlná
sedačka s útulným kobercem zde přímo vybízí ke čtenářským
chvilkám.

Přiblížila se rekonstrukce sociálního zařízení na prvním
stupni a doufáme, že ani další plánované investice do budovy
školy a jejího areálu nejsou na hony vzdáleny. Moc by nám
pomohlo již naprojektované víceúčelové hřiště s umělým
povrchem a běžeckou dráhou, výměna střešní krytiny či
zateplení budovy s regulací topné soustavy.
Výše uvedené změny by samozřejmě nebyly možné bez
vydatné podpory zřizovatele školy – Obce Jablůnka. Zároveň
tímto děkujeme i všem sponzorům.
O dění ve škole se snažíme co nejvíce informovat i
prostřednictvím webových stránek – www.zsjablunka.cz.
Za zaměstnance školy všem čtenářům Zpravodaje přeje
úspěšný rok 2010      
Mgr. Ivan Šošolík, zástupce ředitele školy ZŠ Jablůnka
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Prosba školy
Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků ZŠ Jablůnka, obracím
se na vás s následujícími prosbami.
V zimním období se tradičně zvyšuje počet nemocných
žáků školy (chřipka, angína apod.). Pokud se Vám již ráno
před odchodem dítěte do školy zdá, že Vaše dítě není zdravé,
neposílejte jej do školy. Zabráníte tak šířící se infekci a
onemocnění dalších spolužáků. Navíc možnosti školy
řešit špatný zdravotní stav žáka během výuky jsou značně

omezené. Ve škole není lékař, dítě nemůžeme pustit domů
samotné ani v doprovodu spolužáka.
Druhá prosba se týká příjezdové cesty ke škole. Žáci
by měli pro příchod ke školní budově využívat chodník
se zábradlím. Pohybují-li se po úzké cestě, kde jezdí auta,
hrozí jim nebezpečí vážného úrazu. V zimě, kdy vlivem
sněžení bývá cesta často zúžená a kluzká, se riziko srážky
automobilu s chodcem ještě zvyšuje. Navíc se domnívám, že
pokud nebudete děti zavážet až ke dveřím školy a vysadíte je
dole pod kopcem, krátká chůze do kopce po chodníku dětem
prospěje a Vy ušetříte chvilku času.
Mgr. Ivan Šošolík, zástupce ředitele školy

80 let jablůnecké Dolní školy
- v říjnu 1928 vypsána obecním zastupitelstvem soutěž na
výstavbu školní budovy, protože původní budova školy (sousední budova staré pošty) kapacitně nedostačovala pětitřídní
škole
- ze tří uchazečů stavba zadána p.Václavu Brdovi z Valašského Meziříčí se závazkem, že stavební práce budou provádět
místní řemeslníci
- se stavbou započato v dubnu 1929 podle plánů vyhotovených vsetínským architektem Mojmírem Urbánkem již v
r.1905, došlo pouze k menším stavebním úpravám
- stavba dokončena na podzim 1929, zkolaudována 9.11. a
zpřístupněna občanům k prohlídce 10.11.1929
- za stavbu školy obec zaplatila 688.688,20 Kč
- od roku 1939 v budově též kromě obecné také mateřská
škola
- v letech 1941 – 1945 je vyučovacím jazykem němčina
- místo českého nápisu na budově školy „Škola – základ života“ se objevil německý nápis „Volksschule“ (Národní škola)
- ve škole probíhaly vyvařovací a ošacovací akce pro nejchudší žáky
- školu v roce 1945 zabral výcvikový pluk německé armády (velitelství, kancelář, skladiště, obývací místnosti pro
mužstvo, sklad obvaziva, místnost pro nemocné a zraněné,
zubní ambulatórium a kuchyň)
- žáci se s učiteli scházeli dvakrát týdně v budově u kostela
(dnešní budova pošty) a dostávali domácí úkoly
- pravidelné vyučování bylo zahájeno 22.května 1945
- v budově obecné školy kromě mateřské školy byla zřízena
od 1.9.1945 pro starší žáky tzv. Měšťanská škola v Jablůnce
pro obce Jablůnka, Pržno, Bystřička, Mikulůvka, Růžďka,
Brňov, Oznice a Malá Lhota
- pro nedostatek místa se vyučuje ve škole od 8.00 do 18.30
hodin, odpoledne žáci vyšších ročníků
- učilo se i v tzv. „kurníku“, podkrovní místnosti původně

Deváťáci píší valašsky
V semináři z českého jazyka měli žáci 9. třídy za úkol
napsat ve valaštině něco o sobě. Někteří si troufli napsat
v našem nářečí i příběh, který prožili. Jak se jim podařilo
úkol splnit, z úryvků z jejich prací posuďte sami.
Moc sa těším na strednú školu, protože tam možu najit´
nové kamarády mezi děvčaty aj chasníky. Aj gdyž tady
v Jablůnce ich mám hodně, noví  nejsú na škodu.
Rozhodly zme sa s cérkama, že si dáme zmrzlinový pohár.

určené jako ubytování pro svobodného učitele
- od roku 1948 přejmenována obecná škola na národní a
měšťanská na střední
- v roce 1948 zřízena ve škole veřejná prádelna s elektrickou
pračkou a ždímačkou
- na škole probíhají stravovací akce Mezinárodního dětského
pomocného fondu – děti dostávají denně mléko, rybí tuk a
dvakrát týdně pomazánku z konzervy, na Vánoce datle, jablka a ovocný sirup
- v roce 1952 se učilo v budově na  300 žáků
- národní a střední škola byly v r. 1953 sloučeny v osmiletou
střední školu
- 29. srpna 1954 slavnostní otevření nové školní budovy na
svahu nad obcí na Láni (odtud název „Horní škola“), zde byly
umístěny vyšší ročníky osmileté střední školy
- v původní obecné škole, které se začalo říkat pro její polohu
„Dolní škola“, pokračuje výuka 1.-5. ročníku osmileté střední
školy
- v roce 1959 zřízena na Dolní škole školní družina
- od r. 1961 škola přejmenována na základní devítiletou školu, od r. 1982 na školu základní
- v roce 1961 bylo v Dolní škole umístěno 5 tříd, v Horní 9
tříd, celkem 420 žáků a 17 učitelů
- 31. června 1999 ukončena po 70 letech školní výuka v Dolní škole
- srpen 1999 dokončena přístavba Horní školy
- 1.9.1999 zahájena výuka všech žáků Základní školy Jablůnka 1.-9.ročníku pod jednou střechou
- 21.8.2009 veřejnosti zpřístupněna budova Dolní školy zrekonstruovaná na sídlo Obecního úřadu Jablůnka s lékárnou a
zdravotním střediskem
Z obecní kroniky, kroniky školy a vzpomínek pamětníků
sestavil: Mgr. Luděk Drlík
Tož zme si daly štyry kopečky čokoládovej a vanilkovej
zmrzliny, kerá byla posypaná ořechama a mandlama a na
vrchu byl taký pěkný deštníček. Tož po pěti minútách to bylo
všecko pryč.
Když přišel čas na kapra, nedařilo sa nám ho lapnuť.
Nakonec sme ho přecaj chytli, ale byla mokrá celá kúpelka.
Tož ten kapr byl cosi mrštný. Bratr sa ho nemohl ani trefiť a
bácnuť ho po kebuli. Ale šak po půl hodině bylo po něm.
A jezdíme často aj na kole a kolkokrát sme sa už rozplázli
na cestě. Prostě sa furt kdesi naháňáme… Tož co, zme mladí
a musíme si to užiť.
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Já sem mamce řikala, že je to hlúpý nápad loziť se svičkú
pod vánoční stromek. Co sem řikala, raz, dva, tři a stromek
v jednom ohni.
Domluvili zme sa, že pojedem jezdiť na snowboardu (to
je takové to prkno, co jezdí na sněhu) na Vsetín na lyžařský
vlek  Jasenká. No jak sem sa podivala na ten kopec, tak  sa ně
otočily  panenky a hned sem  chtela jeť zpátky dom...
Negdy mňa zavolá moja mamka, abych umyla náčiní.
K tomu mňa musí čato i nutkať.
Stařenka má eště barák po staříčkovi se zahradú, včelami a
s bečkami na slibovicu. Ročně poshazujem hrušky, posbíráme
je, nasekáme a dáme na několik měsícú kvasiť.
Tak sem pozbíral sušený chleba a šel sem ke králíkárně.
Otevřel sme jedny dverca, dám tři kúsky chleba a idu otevřít
další a zas tři kúsky chleba. Jak dojdu ke třetím dvercám,
kde je nejvíc králíků, tak tam nevidím žádného. Říkal sem si:
„Taťka mňa zabije!“ Pak sa rozhlédnu a vidím dva z nich, jak
sa olizujú u hlávek zelí.
V deň zabijačky sme šli okuknuť chlévek, kde bývalo to
prasa. Najednúc strýc vytasil takú černú trubku a dal do ní
náboj. Podal ně ju a prý že až na to prasa skočí, tak že mu

tu trubku mám podať. Tož po něm skočil a ja sem mu dal
tu trubku a on ju temu prasati dal k hlavě. Zmáčkl čuflik a
bum. Enemže to prasa ta rana nezabila, zvedlo sa a utěkalo
po chlévě jak zblazněné.  Tož stryc nabil eště jednuc a zasej
po něm skočil. Drapnul ho pod krk a zasej mu dal k hlave
tu trubku a vystřelil. To už prasa zase stávalo, ale po chvíli
spadlo a vydechlo naposleď.
Jedného zimního dňa sme sa s kamarádama rozhódli jíť
vyzkúšať petardy. Šli sme po Kolónce, kapse plné petard,
ruky od střelného pracha, od huby sa nám kúřilo a ruky zmzrlé
jak rampúchy. Byli sme u potoka a udělali sme si do něho
jamu. Tož sme blafli jednu tu petardu a hodili ju do jamy.
Kámoš békal: „Utěkajtééé!!!“  Tož sme valili od potoka pryč,
ale nic sa nedělo. Připlazíme sa k potoku a enem vykúknem
spoza sněha, tož rana jak sviňa. Lýtka sa nám klepaly zimú
aj strachem. Pelášili sme s tama jak zajíci, enem sa nám za
řiťama prášilo. To už sa blížil večer, rožínaly sa pouliční
lampy a hvězdy svítily jak xenóny.
Autoři textů: Anička, Bára, Dan, Dana, David, Martina,
Michala, Viktorie, Vojta

Šachový kroužek na ZŠ Jablůnka
Šachový kroužek na ZŠ Jablůnka zahájil právě před
rokem (v listopadu 2008) svou činnost.
Loni jej navštěvovalo 12 žáků, chlapců i děvčat, letos se
pátečních schůzek účastní šestnáct zájemců. A potěšitelná  je
zejména přítomnost těch nejmladších, tedy žáků z prvního
stupně.

V loňském školním roce naši žáci hráli na několika turnajích
družstev i jednotlivců na Vsetíně, ve Valašském Meziříčí, na
Bystřičce i v Hošťálkové. Letos jsme poprvé zapojeni i do
prestižní soutěže pro žáky ZŠ z našeho regionu „Grand Prix“
pořádané Valašským šachovým klubem mládeže.
Vedení ZŠ je činnosti kroužku nápomocno a vybavilo
kroužek několika sadami krásných dřevěných figurek, pro
trénink je k dispozici i nástěnná šachovnice.
Každý začátek je těžký, proher je zatím více než vítězství,
ale jsme si vědomi, že nejlépe se poučíme ze svých vlastních
chyb. Našim krédem budiž „Skromnost, trpělivost, radost.“
V momentálně hraných školních turnajích už známe dva
vítěze:
Skupinu „amatérů“ vyhrál Jiří Adámek ze 4. třídy, v turnaji
„mistrů“ se 100% ziskem zvítězil Vojtěch Plachtovič ze 7.

třídy. Je škoda, že loňský suverén Lukáš Gabryš přestoupil
na jinou školu, jeho výsledky a přístup ke hře byly příkladem
pro ostatní.
Protože většina českých deníků zrušila šachové hlídky,
v nichž se objevovaly úlohy předkládané k řešení čtenářům,
pokusíme se v tomto Jablůneckém zpravodaji o návrat
k tradici.
Předvánoční úloha (figurky jsou uspořádány do tvaru
stromečku)

V pozici na diagramu dá bílý mat 2. tahem při jakékoliv
obraně černého. Jaký bude jeho 1. tah? Odpovědi posílejte
na poštovní či elektronickou adresu ZŠ. Na tři vylosované
výherce čeká odměna.
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Petr Zvardoň
(učitel ZŠ, vedoucí kroužku)

Co přáli škole k jejímu výročí žáci školy
Milá školo, k nadcházejícímu 55. výročí ti přeji vše dobré a
do dalších let taky. Pevné a klidné posezení nad naší obcí a co
nejmíň problémů se kterými se můžeš potkat. Stálý učitelský
sbor a také mnoho chytrých žáků. Také co nejnovější vzhled
a vybavení do následujících let. Tak tu ještě dlouho buď a uč
žáky dál a dál, ať mají co do života!
Škola má pětapadesáté výročí. A k tomu bychom jí rádi
popřáli mnoho štěstí, úspěchů, ..., a ať se nerozpadne!   
Naše milá školičko přejeme ti všechno nejlepší! Ať se
ti v příštích letech daří jako do teď a ať máš čím dál více
dětí, kteří do tebe budou rádi chodit. Přejeme ti aby tě žáci
neničili, nešpinili, nekazili nové lavice, nevyplýtvávali na
různých papírech a také ti přejeme ať si krásně vyzdobená
našimi výtvory a aby bývalí žáci vzpomínali na tebe jenom
v tom dobrém. Doufáme, že budeš nadále veselá a čím dál
tím chytřejší.
Přeju škole co nejvíce nových žáků a co nejméně zlobících
žáků… Samozřejmě také aby se budovám školy nestalo
nic zlého, žádný, požár, zloděje nebo jiné neštěstí. Také mé
přání směřuje do kuchyně, kde bych rád popřál co nejvíce
stravujících se žáků a co nejméně nakažených po obědě
nějakou zákeřnou nemocí z jídla.
Přál bych škole, aby ji nezavřel žádný úřad. A to ani
z doporučení hygienické kontroly nebo české školské
inspekce. Zkrátka ať vydrží mnoho let a má co nejvíce žáků.
Naše milá školičko,
přejeme ti štěstíčko.

Hodně klidných dní,
ať se žáci uklidní.
Kuchařky dobře vaří,
když knedlíky v hrncích páří.
Uklizečky pilné jsou,
plné pytle odpadků odnesou.
Vždyť ti je už padesát pět let
a čas nejde vrátit zpět.
Už si skoro v důchodu,
my se chystáme k odchodu.
Všechno nejlepší ti přejeme…. my z 9.třídy
Přejeme škole
- aby se pořád zlepšovala, aby to tady děti bavilo, protože i
mně se to tady líbí, je tady skvělé prostředí
- aby tu byl bazén.
- hodně úspěchů, ve florbalu, fotbalu a dalších sportech (chybí
tu větší tělocvična)
- aby nikdy nespadla
- hodně velký dort.
- aby ji neklovali ptáci, aby byla hezká a neloupala se jí
barva.
Co bych nepřál naší škole k jejímu výročí?
- nepřála bych jí aby se zmenšil počet žáků a celkově se
zhoršila
- aby se potopila
- nepřál bych jí, aby ji zbourali a postavili na jejím místě
nějaký supermarket nebo něco jiného
- nepřál bych jí, aby do ní chodili zlí žáci, kteří by ji jenom
ničili
- nepřál bych jí bankrot
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Mateřské centrum v Jablůnce
Dne 5.2 2008 bylo v naší obci založeno malé mateřské centrum.Toto centrum se nechce a ani nemůže rovnat velkým
mateřským centrům ve městech,ale umožňuje maminkám s
dětmi na mateřské dovolené scházet se,navazovat nová přátelství a vyměňovat si zkušenosti týkající se výchovy dětí.
Také naše děti tak mohou od malička poznávat nové kamarády.
Obec nám k tomuto účelu poskytla prostory v obecní
knihovně,která se nachází v areálu místní mateřské školy. V
letošním roce jsme činnost zahájili již v září a opět se těšíme
hojné účasti maminek z naší obce,ale i jejich známých z okolí.Maminky s dětmi se schází každé úterý dopoledne, kde si
tvoří, hrají, zpívají a cvičí při hudbě.
Za maminky a děti z mateřského centra bychom rády poděkovaly představitelům z naší obce,že nás v této činnosti podporují.
Lucie Zapalačová, Silvie Procházková
a Marcela Koňaříková

Svaz žen Jablůnka
Milé ženy z Jablůnky,
Jako každý rok i letos se k Vám obracíme v tomto předvánočním období, abychom Vám mohly popřát hodně zdraví,
síly a energie ke zvládnutí spousty povinností, které musí
každá žena před vánočními svátky zvládnout.
Jenom my ženy víme, kolik práce a úsilí nás všechny stojí pečení vánočního cukroví, uklízení našich domácností a
nakupování dárků pro naše nejbližší. Přesto nelitujeme práce,
času ani finančních prostředků, abychom pro své rodiny připravila krásné a spokojené svátky.
Členky ZO ČSŽ v Jablůnce jsou aktivní celý rok a připravují celou řadu nejrůznějších akcí. Tyto zde nebudeme vyjmenovávat, ale zmíníme pouze jednu, které jsme se z)účastnily
v říjnu tohoto roku ve Valašském Meziříčí.
Místní organizace ČSŽ zde uspořádala na okresní úrovni zábavné odpoledne s názvem „Poznej své město, svou
obec“. Jelikož i nás čeká prezentace naší obce, rády bychom

svoji činnost v příštím roce zaměřily tímto směrem. Chtěly
bychom kontaktovat pamětníky, kteří by nám povyprávěli o minulost Jablůnky, začátcích Sokola, Spartaku, vzniku
továrny Zbrojovka a podobně. K tomuto využijeme rovněž  
Obecní kroniku a chceme spolupracovat s p. Brinčekovou,
kronikářkou Jablůnky.
Takto získané vědomosti a znalosti uplatníme při uspořádání celookresního setkání ČSŽ v Jablůnce. Doufáme, že historie i současnost naší obce všechny zúčastněné zaujmeme.
Závěrem přijměte od členek ZO ČSŽ Jablůnka krátkou
básničku, v níž je obsaženo všechno, o co se lidé snaží již od
počátků křesťanství.  
Veselé vánoce Vám chci přát,
aby člověk člověka měl rád,
aby jeden druhému víc štěstí přál
a aby ten Nový rok za to stál
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Pro ZO ČSŽ zpracovala V. Marková

Svaz postižených civilizačními chorobami
Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami v Jablůnce jakožto bezzisková organizace i přesto
pořádá pro své členy stále nové aktivity. Ačkoli jsou to lidé
staršího věku, různých nemocí a postižení, tak každý podle
svých možností a schopností se jich účastní. Byli jsme na
výstavě obrazů pana Semráda Z Jablůnky, na opékání špekáčků v restauraci „U Výchopňů“ , kde nám skupina z Lidečka předváděla různé scénky, tanec i zpěv. V srpnu jsme  navštívili v Rožnovském skanzenu „Starodávný jarmark“, kde
byli k vidění různé výrobky.
Během roku pořádáme ještě další akce, při kterých se bavíme a
je nám spolu dobře.       
Zveme do našich řad nové členy.

Loučení ...
Ač neradi, musíme oznámit všem našim členům a cvičencům,
že koncem roku 2009 ukončíme pravidelné cvičení v TJ Sokol.
Vedou nás k tomu zdravotní potíže a také náš věk.
Oslovily jsme mnoho jablůnčanů, kteří Sokolem prošli
– někteří z nich absolvovali i školení a vlastní průkazy
cvičitele, jiní se odstěhovali nebo mají pracovní povinnosti

mimo Jablůnku. Máme jenom jednoho zájemce, který je zatím
příliš mladý (17 let), studuje střední školu a má další aktivity.
Bohužel naše snaha byla marná.
Je nám to vskutku velmi líto, protože dětí chodí cvičit čím
dál více a některé jsou velmi šikovné. Proto by si zasloužily
mladé a kvalifikované cvičitele.
Nám zbývá jen doufat, že se v budoucnu najde člověk, který
by měl o cvičení  dětí v Sokole opravdový zájem.
Jiřina Martinková, Olga Tajzlerová

SPARTAK JABLŮNKA - ODDÍL KOPANÉ
Pod hlavičkou Spartaku fungují v Jablůnce 4 fotbalové
mužstva: Muži „A“ hrají vsetínský okresní přebor, „B“
tým IV. třídu, dorostenci a mladší žáčci reprezentují obec v
okresním přeboru.
Muži  figurují v tabulce na 3. místě, což je nejlepší umístění po
podzimu za poslední roky. Ve 13. utkáních získali 26 bodů za 8
výher, 2 remízy a 3 prohry s aktivním skóre 23:15. Po ospalém
začátku se tým výsledkově rozjel a tabulkou stoupal vzhůru a v
posledních šestii utkáních podzimu nepovolili svým soupeřům
ani bod. Nejlepším střelcem týmu je Robin Biel s 8. brankami.
Jablunecká rezerva obsadila v tabulce 7 pozici, když získala v 13.
zápasech 15 bodů (4 - 3 - 6, skóre 37:30). Konto soupeřů nejvíce
zatížíli 8. brankami hráči Erik Čuma a Jiří Palacký (7).
13 bodů (4 – 1 – 5, 25:30) v 10. odehraných utkaních a 8.
místo tabulky je podzimní bilance
dorostenců a jejich trenéra Robina
Biela. Nejlepším střelcem tohoto
týmu je Matěj Štěpánek s 10.
přednými zásahy.		
Trenérské duo Luboš Janírek
a Jan Havlík se svými svěřenci
získali v 9. utkáních mladších
žáků 21 bodů, které jim  zajišťují
3. příčku tabulky. Nejčastějšími
střelci jsou Filip Havlík (19) a
Radek Čotek  (10) .		
Zimní přestávku vyplní týmy
tréninky v jablunecké tělocvičně.
A mužstvo, ke kterému se vrací
po půlroční pauze staronoví trenéři
(Kovář,Kamas), je přihlášeno na
zimní turnaj na umělé trávě ve Val.

Meziříčí, kterého je již tradičním účastníkem a který pravidelně
fyzicky i herně vylepšuje potenciál hráčů .V plánu zimní přípravy
by také neměly chybět běžky a každoroční vánoční a silvestrovský
fotbálek na hřišti.
Jako roky předešlé  tak i letos by se měl uskutečnit fotbalový
ples pořádaný fotbalisty Jablůnky, na který jste všichni srdečně
zváni. Na oficiálních webových strankách jabluneckého fotbalu
www.tjs.webgarden.cz si můžete přečíst aktuální dění v oddíle
(výsledky, tabulky, sestavy, články, statistiky), prohlédnout si
několik fotek nebo se zapojit do diskuze či ankety.		
Velkou zásluhu na dobrém chodu oddílu nemají jen trenéři,
vedoucí mužstev a nadšenci starající se o hřiště, ale také sponzoři
zajišťující hmotné potřeby fotbalistů. Velký dík patří zejména
těmto subjektům: OÚ Jablůnka, Hollý Miroslav, Betyn a týdenník
Jalovec.		
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Sbor dobrovolných hasičů
Sestry, bratři hasiči, občané Jablůnky,
konec roku je opět tady a s ním spojené hodnocení činnosti.
Několik taněčních zábav, soutěž v požárním sportu ale i ples, to
jen krátky a stručný výčet co všechno jsme pro Vás připravili v
roce 2009. Návštěvnost nám napověděla, že se Vám naše práce
líbí a budeme rádi, když nám zachováte svou přízeň i v roce
následujícím.
Nepodařilo se nám ani v tomto roce získat vhodného kandidáta na post vedoucího mládeže. Není to lehká úloha, zvláště
v dnešní době, kdy je prvořadým úkolem zajistit své rodiny
finančně. Přesto si uvědomujeme, že i práce s mládeží je důležitá pro rozvoj osobností, a v neposlední řadě i pro vývoj mladých v našich řadách. Každoročně organizujeme přednášku pro
žáky 6. třídy ZŠ Jablůnka na téma Požární
ochrana, která se těší velké oblibě a zájmu
všech včetn učitelů.  
Ani Jednotka požární ochrany si v roce
2009 nevedla vůbec špatně. Zasahovala
jak na území obce Jablůnka, tak v celém
svém hasebním obvodu v rámci poplachového plánu Zlínského kraje. Výjezdové časy odpovídaly zařazení jednotky i
době, kdy většina z Vás – občanů Jablůnky měla hlobokou noc. V měsíci listopadu jsme organizovali praktickou přípravu jednotek PO v okrsku Ratiboř, který
zahrnuje obce Jablůnka, Ratiboř, Pržno,
Hošťálkovou a Kateřinice. Toto cvičení

se nám vydařilo a vzhledem k účasti mnohých občanů Jablůnky
na této akci mohu směle říci, že se i líbilo. V tomto roce se zranění vyhýbalo všem členům jednotky a doufáme, že tomu tak
bude i nadále.
Poděkoval bych touto cestou všem členům SDH Jablůnka za
činnost v uplynulém roce, rodinným příslušníkům za trpělivost
v dobách jejich nepřítomnosti. Dále OÚ Jablůnka, ZŠ Jabůnka a
dalším organizacím v naší obci za dobrou spolupráci.
Rádi přivítáme nové členy v případě zájmu ve svých řadách.
Závěrem bychom všem chtěli popřát veselé Vánoce a šťastný
nový rok 2010.
Za SDH Jablůnka Matoušek Jan, preventista

Poděkování sponzorům

TELEVIZE  BESKYD
Ing. VLADIMÍR  VANĚK – CONSI
JAROSLAV KOTRLA – dřevovýroba
JOSEF  MACHALA – vodo-topo-plyn
NIPPON  KAYAKU
ČEŠKŮV   MLÝN
BŘETISLAV PLÍŠEK – Hermann Coton
OVV ČSSD  VSETÍN
Ing. DANIEL VODÁK – OUANTUM
SPARTAK Jablůnka
J. NETÍK
S. LUKÁŠ – Stargis výroba svíček
A. JÁNOŠ – Elektro Trading s.r.o.
R. VRAJ
OU Jablůnka
COBBLER
COMMODUM
ČSAD VSETÍN
MO ČSSD Jablůnka
KWR Kovář s.r.o.
František Segrádo
OÚ v Jablůnce děkuje všem sponzorům za podporu soutěže ,,O
nejlepší Jablůnecků jabkovicu a nejlepší jabkovou buchtu“.
Příští ročník této soutěže se uskuteční 25.4.2010 a pořadatelé
soutěže věří, že jim sponzoři i nadále zachovají přízeň a podporu
při přípravě této již tradiční akce.
Petr Kochwasser, Josef Výskala
Jablůnecký zpravodaj vydal Obecní úřad Jablůnka 12. prosince 2009.  Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 571
419 206.  Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

