JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2008

Vážení spoluobčané,
rok 2008 pomalu končí a my Vás chceme seznámit s činností obce a OZ během tohoto roku. Svátky
vánoční a končící rok 2008 nám k tomuto zamyšlení dává vhodnou příležitost. Každý z nás si určitě přeje,
aby nový rok 2009 byl lepší a příznivější, než rok 2008. Toto přání nám však ovlivňují jak subjektivní,tak
objektivní podmínky. Jaký byl rok 2008 si musíme zhodnotit každý sám, ale když budu hodnotit rok 2008
z pohledu starosty,mohu říci,že to byl rok úspěšný. Dokázali jsme navázat na akce započaté v minulém
volebním období, které byly dokončeny nebo se realizují. V letošním roce jsme započali mnohamilionovou
výstavbu kanalizace a ČOV v obci. Vím, že tato výstavba způsobí spoustu obtíží všem občanům, ale musíme
být trpěliví a vstřícní tomuto dílu. Podrobnější seznámení prováděných akcí v roce 2008 včetně výhledu na
rok 2009 najdete uvnitř zpravodaje.
Nyní mi, vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým popřál k
vánočním svátkům hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a osobní pohody v roce 2009.
Čeněk Hajný - starosta obce

Rekonstrukce bývalé ZŠ na víceúčelovou budovu
I v letošním roce jsme podali na MF investiční záměr na
pokračování rekonstrukce bývalé ZŠ.
Díky panu ministrovi RNDr. Petru Nečasovi nám byla dotace přidělená a v měsíci srpnu byly započaty stavební práce.
Dotace, která byla obci poskytnuta, činila 13 mil Kč a spoluúčast obce byla 1,5mil. Z těchto finančních prostředků byly
zrekonstruovány vnitřní prostory včetně rozvodů elektriky,
vody, kanalizace a topení. Byla položena dlažba na chodbách
a veškeré podlahy v přízemí a v prvním podlaží. Nyní nás
čeká dodělat půdní vestavbu, kde počítáme se třemi bytovými jednotkami. Finance potřebné na rekonstrukci, se budeme
snažit sehnat z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v příštím
roce. Pevně věřím,že se nám to podaří.
Protože je rekonstrukce bývalé ZŠ téměř u konce, chtěl
bych Vás informovat, z jakých důvodů bylo již v roce 2003,
rozhodnuto OZ, že tato budova bude budoucí radnicí.
Když v roce 1999 byl první stupeň ZŠ přemístěn do školy
Na Láni byla budova prázdná a určená k pomalému chátrání
a místu, kde se pomalu začali scházet mladí lidé, kteří měli

do morálního kodexu hodně daleko. Okna byla vysklená,
protože každý, kdo šel kolem, neopomněl zvednout kámen a
vyzkoušet přesnost svého hodu. Byla jen otázka času, kdy se
z budovy stane ruina. Navíc krytina budovy byla porušena a
trámy ze severní strany byly porušeny tak, že hrozilo propadnutí střechy. V této situaci bylo nutné problém řešit. Naskytla
se možnost budovu prodat pro podnikatelský záměr, nebo ji
využít pro obecní potřeby. Jedná se již prakticky o budovu
historickou, která je umístěná uprostřed obce blízko kostela
a téměř všichni občané cítí k této budově nostalgii, protože ji
jako žáci od roku 1929 navštěvovali. Proto tato varianta, kdy
z budovy vybudujeme novou radnici, byla v OZ schválená a
přípravy na rekonstrukci byly započaty v roce 2004. Postupně byla otevřena výdejna léků v roce 2007, praktický lékař
a dětská ordinace v roce 2008. Pevně věřím, že v roce 2009
bude otevřena i nová radnice. Pokud budou finanční prostředky i na likvidaci staré pošty č.p. 46, vytvoří se prostor pro
malé jablůnecké náměstíčko. Určitě si to občané Jablůnky
zaslouží.		
Čeněk Hajný – starosta obce
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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 proudicích na investiční
záměry naší obce. Využívám vánočního zpravodaje, abych Vás všechny pozval již k tradičnímu uvítání nového roku 2009
u obecního úřadu. Je to tradice, kterou bychom měli udržovat a dále rozvíjet.
Čeněk Hajný, starosta obce Jablůnka

Investiční záměr obce na léta 2009 – 2013
Finanční prostředky, které nyní ČR čerpá z EU bude možno využívat do roku 2013. Po tomto datu bude tok dotací
ukončen a ČR bude naopak podporovat nové členy, které EU
příjme. Proto jsme v OZ schválili harmonogram dotačních
titulů, které by bylo potřeba v obci udělat. Jedná se o revitalizaci t.j.zateplení ZŠ, MŠ a Sokolovny. S tímto záměrem
souvisí výměna oken, střešní krytiny, instalace solárních
panelů a montáž termoventilů k ústřednímu topení. U ZŠ a
MŠ je již energetický audit hotový, na Sokolovnu je zadaný.
Dále máme v plánu opravu komunikací v extravilánu obce.
Protože spousta pozemků, po kterých místní komunikace
vedou, nebyly ve vlastnictví obce, museli jsme provést geometrické zaměření a převést tyto pozemky do majetku obce
Jablůnka. Tento postup je nutný, jinak bychom nemohli o
dotaci žádat z důvodů zhodnocování cizího majetku. Díky
pochopení vlastníků pozemků, je nyní všechno v pořádku a

můžeme o dotaci žádat. Při výstavbě kanalizace budou místní komunikace značně poškozené a bude je nutné opravit. I
na tuto akci je potřeba sehnat přibližně 15 mil.Kč. Potřebné
finanční prostředky nespadnou obci do klína, ale musí se
o ně někdo postarat, protože z obecního rozpočtu bychom
neměli šanci tyto záměry financovat.
Právě skutečnost zajištění finančních prostředků mne nutí
k tomu, abych vedl jednání s firmami, ministerstvy a účastnil se různých porad a schůzek směřujících k dosažení tolik
potřebných dotací.
Proto chci ve vánočním zpravodaji požádat všechny občany, aby mou případnou nepřítomnost v úřední dny omluvili,
a pokud je potřeba nějaký problém se mnou řešit, můžeme
se setkat i mimo úřední dny. Jinak sekretářka p. Koňaříková
má přehled, kde mám jednání a může schůzku domluvit.
Děkuji za pochopení.
Čeněk Hajný – starosta obce

V obci Jablůnka dostala kanalizace zelenou
Již od roku 2005 se obec Jablůnka připravuje na výstavbu
kanalizace a ČOV.
Souběžně s projektovou dokumentací byly řešeny i nemalé
finanční prostředky potřebné k zahájení stavby. Celkový rozpočet na kanalizaci a ČOV v obci Jablůnka činí 135 000 000 Kč.
Z této částky dosahuje dotace z EU a SFŽP 98 000 000 Kč.
Zbývajících 37 000 000 Kč musí dofinancovat obec Jablůnka z
vlastních finančních prostředků.
Bez dotace, kterou obec získala z Evropských fondů a SFŽP,
by tato stavba nebyla nikdy zahájena.
Účelem tohoto projektu je optimální odkanalizování odpadních vod z intravilánu obce a jejich likvidace na nové čistírně
odpadních vod. Celková délka kanalizace je 13094 m. Počet
domovních přípojek je 506 v délce přibližně 4 100 m. Kanalizace je navržena z plastových trub o průměru 315 mm a 150
mm. Odvedené splaškové vody se budou likvidovat v čistírně
odpadních vod na pravém břehu řeky Bečvy před vyústěním
Lýkového potoka do Bečvy. Kapacita nové ČOV bude 2200
ekvivalent. Stavba bude dokončena na konci roku 2010. Zkušební provoz bude ukončen v následujícím roce 2011. Rozhodnutí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu
ŽP bylo obci sděleno již v březnu 2008. Museli jsme ale připravit zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, které podle

stavebního zákona muselo být vyvěšeno na centrální adrese.
Do soutěže se přihlásilo 12 firem, které mají sídlo v ČR. Nakonec nejlepší finanční nabídku a kriteria s tím spojená podalo
sdružení firem COMMODUM-COBBLER. S těmito firmami
byla podepsána smlouva o dílo. Tímto chci vysvětlit, proč byla
tato akce započata až nyní a kolik nezbytných kroků muselo
být učiněno, než mohla být stavba zahájená. Chci Vás jako starosta požádat o trpělivost a spolupráci při výstavbě kanalizace
a ČOV v Jablůnce. Kanalizace v obci je dána zákonem o čištění
a likvidaci odpadů nad 2000 obyvatel, kde naše obec patří. Ne
všechny obce měly to štěstí dotaci dostat. Ze 167 žadatelů bylo
jen 41 žádostí, které byly akceptovány. V průběhu kanalizace v
obci se Vás, budu snažit co nejvíce informovat o pokračování
výkopů, abyste se mohli zařídit a připravit na určitá omezení
v přístupu k rodinným domkům a na pozemky. Pokud budete
potřebovat jakékoliv informace, tak Vám je podá pan Krátký
nebo starosta buď přímo na OÚ, ale je možné i telefonicky.
Ať toto velkolepé dílo,které výrazně zlepší životní prostředí
v obci Jablůnka, slouží jak naší generaci,tak generacím přicházejícím po nás.
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka
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Rekonstrukce budovy bývalého
zdravotního střediska
Po přestěhování zdravotního střediska do nové budovy
bylo nutné řešit problém, jak naložit s budovou starého zdravotního střediska, která byla ve velmi špatném stavu. Největší problém byla střecha, které hrozilo propadnutí. Finanční
prostředky z obecního rozpočtu na částečnou opravu střechy
nebyly uvolněny z důvodu výstavby kanalizace. Proto OZ
schválilo možnost řešit vzniklou situaci rekonstrukcí budovy
na 3 bytové jednotky, protože žádostí o obecní byty je mno-

ho. Byl vypracován investiční záměr a projekt, který jsme
podali na MMR a čekali jsme, zda dotaci v částce 1,65 mil.
dostaneme.Po zdlouhavém jednání nám byla dotace schválená a výstavba byla zahájena. Do konce roku 2008 by měly
být nové byty hotové.Ve vánočním zpravodaji je určitě místo
na poděkování panu ministrovi Jiřímu Čunkovi, který nám
byl při získávání dotace nápomocen.
Čeněk Hajný – starosta obce

Zima 2007/08 byla k nám shovívavá, a tak zimní údržba
proběhla bez problémů a velkých nákladů na údržbu místních komunikací a chodníků. O to více bylo v letošním roce
práce s údržbou zeleně na obecních a veřejných pozemcích.
V rámci zlepšení vzhledu obce byly vysazeny listnaté a jehličnaté stromy v Dolní Kolonii – pod hřbitovem. Byl dosazen
živý plot u 20ti bytového domu u nádraží a u hřiště na Školničce, kde se na jeho výsadbě podíleli i obyvatelé bydlící v
sousedství hřiště. Zde se provedla rovněž oprava zchátralého
oplocení. U nové radnice byla dále provedena úprava okolí
opraveného objektu a částečně podseta nová tráva. Příští rok
budou tyto práce dokončeny a bude provedena i nová výsadba zeleně.
V průběhu roku 2008 prováděli naši pracovníci údržbu na
objektech ve vlastnictví obce Jablůnka. K největším akcím
patřily tyto:
V rámci zlepšení bydlení v obecních bytech byla v letošním
roce provedena oprava rozvodů elektřiny a vody včetně osazení dvou sprchových koutů v domě č.p. 210 v Dolní Kolonii.

V objektu bývalého zdravotního střediska jsme prováděli přípravné práce před nástupem dodavatelské firmy, která prováděla
rekonstrukci a přestavbu objektu na tři nové obecní byty.
Pokračovaly práce na úpravě místního hřbitova, kde se provedlo zadláždění zámkovou dlažbou chodníků v místech, kde
docházelo k splavování zásypu provedeného kačírkem. V rámci údržby byly prováděny opravy na smuteční Obřadní síni v
Jablůnce a oprava márnice v Pržně, kterou obec Jablůnka společně se správcovstvím hřbitova převzala od obce Pržno.
Obec Jablůnka se finančně podílí na vybudování chodníku v lokalitě Pod Křížem, kde se v současné době pokládají
betonové panely, které budou sloužit pro bezpečný pohyb
chodců v tomto prostoru.
V prostoru sběrného dvora, který má v nájmu firma JOGA,
byly prováděny dokončovací práce na zpevněné ploše a
zastřešení skladu.

Drobné stavební práce prováděné v roce 2008

Úřad na dlani

Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání
či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou,
aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného
města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní
byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější způsob,
jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné
správy, kde každý člověk může získat všechny informace o
údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde
bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.
Pro občany Jablůnky máme dobrou zprávu, pracoviště
Czech POINT je od 1.2.2008 i na obecním úřadě v Jablůnce,
občané si zde na počkání mohou vyřídit ověřené výstupy z
živnostenského rejstříku
obchodního rejstříku
z katastru nemovitostí
z rejstříku trestů
z registru živnost. podnikání pro fyzické osoby
z registru živnost. podnikání pro fyzické osoby
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze.

Ceník materiálu a prací na
OÚ Jablůnka včetně DPH
Doprava malotraktorem - 1 vlečka
150,-Kč
Nájem lešení – za započatý měsíc - trubky 1 ks
7,spojky 1 ks
4,žabky 1 ks
4,fošny 1 ks
24,Sečení trávy za m2
1,Zapůjčení stav. vrátku – za zap. měs.
595,Plastová popelnice 1 ks
1 000,Pozinkovaná popelnice 1 ks
850,Hlášení místním rozhlasem
100,Správní a místní poplatky nejčastěji používané na OÚ:
Ověření podpisu
30,Ověření listiny /l strana/
30,Vystavení druhopisu matričního dokladu
100,Sňatek mimo obřadní místnost
1 000,Přihlášení k trvalému pobytu
50,Nový OP při ztrátě, zcizení
100,Zápis dítěte, titulu do platného OP
100,Výpis z rejstříku trestů CzechPoint
50,Výpis z katastru nemovitostí CzechPoint
100,Poplatek za svoz domovního odpadu
300,bude se platit od 1. 2. do 30. 4. 2009 !
/platí osoba trvale hlášená v obci/
Poplatek za psa
150,Poplatek za psa důchodci
30,-

Jablůnecký zpravodaj  strana 4

Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2008
Na 15. zasedání OZ dne 12. 12. 2007 byl schválen rozpočet pro rok 2008, kdy příjmy činily 17 943 tis. Kč a výdaje činily 14 748
tis. Kč. Přebytek ve výši 3 195 tis. Kč je vyrovnán v části financování částkou –3 195 tis.Kč, která je složena z peněžních prostředků,
a splátek úvěrů. Rozpočet je během roku upravován a jeho změny jsou schvalovány obecním zastupitelstvem.
Plnění rozpočtu k 31. 10. 2008 je následující:
TEXT
Upravený rozpočet v tis. Kč
PŘÍJMY CELKEM:
30 601
Daňové příjmy
14 484
Poplatky za komunální odpad /od obyvatel/
560
Poplatky ze psů
26
Poplatky správní- hrací automaty, matriční popl...
118
Dotace na provoz ZŠ, MŠ, hasiče, rekonstrukce budovy staré ZŠ
13 281
Od Úřadu práce, na volby do kraje, rekonskr. zdravotního střed.		
Převod z hospodářské činnosti lesní hospodářství
0
Běžné příjmy za služby,nájmy bytů, nebytových prostor..
2 188
Prodej nemovitostí, splátky za byty, prodej pozemků
1 107
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
-1 163
Příjem úvěru, splátky úvěrů a půjček
0
VÝDAJE CELKEM:
30 601
Pěstební činnost /dotace,pojištění lesů/
71
Místní komunikace, údržba, dopravní obslužnost
436
Kanalizace - zajištění veřejné soutěže, znalecké posudky
142
Příspěvek pro mateřskou školu
756
Příspěvek pro základní školu
2 038
Kultura, knihovna, SPOZ
635
Tělovýchova - příspěvky TJ, zájmovým org., dostavba výletiště
60
Místní rozhlas - údržba
6
Bytové hospodářství
533
Nebytové hospodářství - dům služeb, pošta, zdravotní stř...
13 333
Sběr komunálního a nebezpečného odpadu, monitoring
1 188
DPS - dům s pečovatelskou službou
264
Zeleň - údržba veřejných prostranství, hřbitov a smuteční síň
285
Veřejné osvětlení, provoz malotraktorů, dělníci, čistírna,..
2 366
Sociální pomoc, příspěvky důchodcům na obědy
101
Veřejně prospěšné práce
373
Sbor dobrovolných hasičů /JPO II/, ochrana obyvatelstva
771
Místní správa, zastupitelstvo obce, volby do kraje
4 932
Finanční operace - daně, poplatky, úroky z úvěrů
762
Ostatní činnosti /příspěvky nadacím, svazkům obcí./
40
Splátky úvěrů, půjčky SFŽP
1 509
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
0
Rozpočet obce na r. 2008 byl schválen jako vyrovnaný, bez
investic, na které nebyl příslib dotace od příslušného ministerstva. V průběhu roku jsme získali dotaci na dokončení rekonstrukce budovy bývalé ZŠ ve výši 13 mil Kč s podílem vlastních
prostředků ve výši 1 504 tis. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj
nám poskytlo dotaci ve výši 1 650 tis. Kč na tři bytové jednotky
v bývalém zdravotním středisku a tato akce bude rozpočtována v
úpravě za listopad. Pro jednotku požární ochrany JPO II jsme od
Krajského úřadu Zlínského kraje obdrželi 250 tis. Kč na mzdy,
vybavení, zásahy mimo KÚ Jablůnky a také dotaci na pěstební
činnost v lesích obce ve výši 52 tis. Kč. Knihovna obce bude
vybavena novým výkonným počítačem, na který jsme dostali
dotaci ve výši 38 tis. Kč. V tomto roce začíná velká investiční
akce: „Kanalizace a ČOV obce Jablůnka“, která bude ukončena
v r. 2010 s celkovým objemem prostředků 135 mil. Kč. Ještě v
tomto roce budou provedeny práce do výše 6 mil. Kč, což bude

Skutečnost v tis. Kč
28 435
14 140
556
27
120
13 085
0
1 868
1 130
-2 491
0
27 150
19
202
191
697
1 958
530
117
2
798
13 307
1 117
220
262
2 023
82
373
379
4 179
656
38
1 285
0

uvedeno v rozpočtu po potvrzení Státním fondem ŽP.
Úpravy rozpočtu jsou schvalovány zastupitelstvem obce také v
případě vyšších daňových příjmů, zlepšení třídění odpadů a s
tím zvýšení příspěvku za třídění odpadů, s prodejem pozemků, v
případě schválení nových nájemních smluv na pozemky, nebytové i bytové prostory, když jsou schváleny mimořádné příspěvky zájmovým organizacím, občanům, v případě nákupu strojů /
bagr/,aj.
S hodnocením plnění rozpočtu obce Jablůnka se můžete seznámit na OÚ, při zasedáních OZ nebo na úřední desce u samoobsluhy. Zpráva o hospodaření obce, jejíž součástí je i přezkoumání hospodaření obce, bude vyvěšena před schválením v
zastupitelstvu na úřední desce v roce následujícím .
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Ing. Eva Matoušková
ekonomka obce

Hospodaření v obecních lesích
Hospodaření v lesích obce Jablůnka bylo v průběhu letošního roku poznamenáno poklesem cen smrkové kulatiny na
českém trhu. Ke snížení cen na trhu až o 30% došlo na přelomu měsíců března a dubna a mělo hned několik příčin.Velký
výskyt nahodilých těžeb po celé ČR, výrazný pokles poptávky po stavebním řezivu vlivem počínající hypoteční krize ve
světě a politika velkých firem, to jsou hlavní příčiny tohoto
poklesu.
Pro obec toto snížení cen přišlo v nevhodnou chvíli.Nebylo
možno plánované těžby odložit na pozdější léta, protože ze
zisků z prodeje dřevní hmoty v letošním i příštím roce se tvoří rezerva na pokrytí stavby kanalizace v obci.
Tak jako každým rokem byly při zalesňování vzniklých
holin po těžbě použity meliorační a zpevňující dřeviny, na
které stát přispívá prostřednictvím Krajského úřadu Zlín
dotacemi. Letos se tak stalo hlavně na lesních pozemcích

Odpady v roce 2008
Na rok 2008 se obci Jablůnka podařilo podepsat s firmou
JOGA Valašsko smlouvu o svozu směsného komunálního
odpadu (SKO) a tak nastavit podmínky svozu tříděného odpadu. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme jako jedna z mála
obcí v tomto regionu nemuseli zvyšovat poplatky za svoz
odpadů a zůstat na ceně 300,- Kč na osobu a rok. Je to cena,
kterou v okolních obcích budeme asi těžko hledat.
Podařilo se nám po počátečních potížích zajistit bezproblémový provoz sběrného dvora, o který se stará ke spokojenosti
nás všech pan M. Pajdla.
Chci upozornit občany, že sběrný dvůr má pronajatý firma JOGA Valašsko, pan Pajdla je zaměstnancem této firmy a
provoz ve sběrném dvoře je určen provozním řádem sběrného
dvora. Sběrný dvůr slouží bezplatně jen občanům Jablůnky a
neslouží k likvidaci odpadů z podnikatelské činnosti. Likvidace odpadů z podnikatelské činnosti je zpoplatněna!
Taktéž chci upozornit občany, aby si nepletli sběrný dvůr
se skládkou SKO, protože sběrný dvůr je zaměřen na likvidaci velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu tzn.
sedačky, sporáky, ledničky, běžné množství barev a obalů
znečistěných ropnými látkami. Neslouží k likvidaci střešní
krytiny při rekonstrukci střech, zdících materiálů při rekonstrukcích interiérů v bytech či rodinných domech nebo při
vyklízení podkrovních prostor, kdy sem doveze jeden člověk
několik vozíků odpadu. K tomuto účelu je na Vsetíně – Bobrkách vybudováno tzv. Logistické centrum odpadů Technických služeb Vsetín, kde si může každý občan objednat větší
nebo menší kontejner a tento odpad nechat zlikvidovat. Každý z nás si musí uvědomit, že likvidace odpadů obec něco
stojí, proto nevidím důvod k tomu, aby jeden občan platící
300,- Kč za rok a dodržující pravidla doplácel na druhého,
který pravidla neuznává a požaduje po obci likvidaci odpadů
v řádu několika tisíc korun za rok. Díky i těmto lidem jsme
museli zrušit odběrné místo tříděného odpadu u firmy Drako
na Benátkách, kde se nám začala tvořit skládka komunálního
odpadu a skla. Dokonce i nyní přes upozornění, že skládka
odpadu je v tomto prostoru zakázána a k tomuto účelu slouží
sběrný dvůr, vyskytují se jedinci, kteří toto upozornění stále
ignorují.

nad školou, které se zalesnily především sazenicemi javoru
a buku.
Ve spolupráci se Základní školou Jablůnka proběhly v letních měsících i jednodenní brigády žáků spojené s informativním výkladem o lesním majetku obce.
Pro rok 2009 se nepředpokládá zvýšení cen dříví na trhu.
Obecní lesy budou naopak ohroženy výskytem lýkožrouta
smrkového a to hlavně v jižních expozicích, protože letošní
rok byl suchý a smrkové porosty jsou tímto částečně oslabeny. Obec samozřejmě provede veškerá preventivní opatření
pro ochranu lesních porostu proti tomuto škůdci.
S pozdravem Lesu Zdar!

Ing. Haschka Libor
správce obecních lesů

Jen pro informaci, za likvidaci 1 tuny velkoobjemového
odpadu platí obec 2.150, - Kč + DPH.
Za vývoz SKO zaplatí obec Jablůnka v letošním roce částku 664.300,- Kč včetně DPH a s vývozem sběrného dvora a
nákupem pytlů na tříděný odpad se bude pohybovat výdaj
obce na odpady cca 1 milion Kč.
Příjmy obce za vývoz SKO od občanů jsou ke dni 20.11.2008
– 555.850,- Kč a částka vrácená firmou EKO-KOM za třídění
odpadů 280.343,- Kč, celkem tedy 836.193,- Kč.
Na letošní rok počítáme s doplatkem na odpady cca
150.000,- Kč, což je lepší výsledek než v loňském roce. K
tomuto výsledku jste nám pomohli vy všichni, kteří třídíte
odpady a proto vám chceme touto cestou poděkovat. Náš dík
patří také firmě Drako, která se na tomto výsledku také podílí. Finanční částka vrácená firmou EKO-KOM je v letošním
roce zhruba o 180% vyšší než v loňském roce. Na základě
těchto výsledků rozhodlo zastupitelstvo obce ponechat částku za vývoz SKO i v roce 2009 na 300,- Kč na osobu a rok.
Těší nás, že převážná část občanů Jablůnky pochopila problémy s likvidací odpadů, že třídění odpadů se rok od roku
zvyšuje a my tím bereme stále větší ohled na životní prostředí
v naší obci a jejím okolí.
Doufám, že v tomto duchu budeme pokračovat i v dalších
letech, že výsledky, kterých jsme dosáhli, nejsou konečné a
budou v dalších letech ještě gradovat. Ještě jednou bych chtěl
poděkovat všem občanům, kteří se na této dobré práci pro
obec podíleli.
Všem občanům naší obce přeji krásné a pohodové svátky
vánoční, šťastný a úspěšný rok 2009.
Petr Kochwasser

Pracovní doba
Sběrný dvůr Jablůnka
Pondělí
zavřeno
Úterý
8,00 - 17,00
Středa
8,00 - 15,00
Čtvrtek 8,00 - 17,00
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Pátek
8,00 - 16,00
Sobota 8,00 - 12,00
Polední přestávka
12,00 - 13,00

Obecní byty
Obec Jablůnka vlastní v současné době 49 bytů na katastru
obce, z toho je 16 bytů pro starší občany v Domě s pečovatelskou službou v Dolní Kolonii, 20. bytů v bytovém domě č.p. 615
a zbytek jsou starší byty nebo byty IV. kategorie. Dále budou
letos dokončeny 3 byty pro sociálně slabé občany v objektu
starého zdravotního střediska, pro které už má obec vytipované
nájemníky. Byty má obec zcela ve své správě a zajišťuje vše od
celkové evidence, včetně drobných a větších oprav, které jsou
hlavně ve starších bytech nutné, ale i finančně nákladné. Drobné
opravy, malování atd. si zajišťují nájemníci sami.
Letos vynaložila obec na údržbu bytů celkem 152 500,-Kč.
V domě č.p. 210 se vybudovaly nové sprchy, toalety, bojlery, elektrika, dále jsme tam nakupovali sporáky, protože staré
byly zcela v dezolátním stavu, atd.

Nájemné je schválené zastupitelstvem a je stanovené podle
vyhlášky MF ČR č.176/1993 Sb. a nájemníci jsou povinni platit dle smluv. I když měla obec možnost od 1. 1. 2009 zvednout
nájemné dle nového zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném
zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č.40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo
zastupitelstvo obce Jablůnka, že stávající nájemné zůstane pro
rok 2009 zachováno. Tento rok nám narostl počet dlužníků,
hlavně na novém bytovém domě č.p. 615, a proto po projednání v zastupitelstvu obce jsme se rozhodli, že tyto dlužníky
předáme k dalšímu řešení právnímu zástupci obce Jablůnka.
Obec nyní nemá žádné volné byty, ale pokud získá finanční prostředky z dotací, tak s výstavbou několika bytů počítá.
V minulých letech byl zrušen pořadník na byty, ale zájemci
mohou na obecním úřadě vyplnit dotazník pro žadatele o byt
a z těchto zájemců by v případě nových bytů obec vybírala
případné nájemníky.
Michaela Koňaříková – bytové hospodářství

Údržba zeleně v obci Jablůnka
Obecní úřad Jablůnka, tak jako každý rok, zajišťoval v
letošním roce po celou letní sezónu údržbu a výsadbu nové
zeleně v naší obci. Přestože se technické vybavení pro údržbu
zeleně oproti době před pěti lety výrazně zlepšilo, máme problém uspokojit stále větší nároky obyvatel na úpravu veřejných prostranství a popřípadě i soukromých pozemků obyvatel, kteří již nemohou ze zdravotních důvodů své pozemky v
obci udržovat.
Proto jsme vděčni každému, kdo se stará nejen o svůj oplocený pozemek, ale i o zeleň, která je v blízkosti před zahradou na obecním prostranství.
Při této příležitosti musíme vyzvednout obyvatele v prostoru pod Lání, kde se již léta starají, aby bylo před jejich domy
pečlivě osečeno a v záhonech kvetly kytky po celý rok.
V letošním roce stojí za pochvalu i iniciativa paní Staňkové, která v prostoru pod hřbitovem vedle sběrny (viz. foto)
vytvořila krásný koutek zeleně. Tam, kde dříve byla pouze
skládka a neudržovaná plocha, z vlastních zdrojů vysadila
květiny a zeleň, o které se celé léto vzorně starala. Tímto jí
i všem ostatním, kteří se o zeleň v obci starají, děkujeme a
věříme, že v příštím roce 2009 přibude těch, kteří přispějí
ke zlepšení vzhledu obce Jablůnka. Údržba zeleně bude v

příštích letech navíc náročnější z důvodů výstavby splaškové
kanalizace.
Obracíme se i na ty, kteří vlastní pozemky přímo v obci
Jablůnka a o jejich údržbu se po celý rok nestarají. Tím nejen
hyzdí vzhled obce, ale navíc zaplevelují pozemky pořádných
občanů.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
ŽÁDÁME ŘIDIČE, KTEŘÍ PARKUJÍ SVÁ AUTA NA ULICÍCH OBCE, ABY V ZIMNÍCH
MĚSÍCÍCH TYTO ULICE NEBLOKOVALI A NEZTĚŽOVALI ZIMNÍ ÚDRŽBU TĚCHTO
KOMUNIKACÍ. TAM, KDE NEBUDE ULICE PRŮJEZDNÁ, NEBUDE ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ PROBÍHAT.
za pochopení děkuje OÚ Jablůnka
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Vyznání
Mám rád tento kraj, miluji rodnou dědinu, naši Jablůnku.
Údolí Bečvy obklopené prstencem nevysokých, ale překrásných kopců. Křížový, Kobyla, Závrší, Páleniska, z prženské strany
Krbácko Václavsko. Kraj, který se mi stal celoživotním osudem.
Obec v minulosti zemědělská, se ve 30-tých létech minulého století stává obcí průmyslovou. Život zde je ovlivněn postavením
průmyslového závodu, dále zde byla výrobna baněk, byla zde
pila a sklady Benziny. Výhodné bylo i to, že má dobrou dopravní
dostupnost jak po železnici, tak i po silnici. V rámci našeho okresu
jsme byli obvykle mezi prvními, kde se realizovaly stavby občanské vybavenosti. Postupně byla postavena nová škola Na Láni,
nová tělocvična, mateřská škola, kino, vodovod, smuteční obřadní
síň, dostavba horní školy, plynofikace, penzion pro seniory v Dolní kolonii a výletiště za obecním úřadem. Byla zrekonstruována
část dolní školy a zprovozněna lékárna a ordinace lékařů. Dolní část se dokončuje na kanceláře obecního úřadu a horní patro
na byty. Byly vystavěny nové stavební obvody rodinných domků
včetně inženýrských sítí. Letos byla zahájena stavba kanalizace s
čistírnou odpadních vod. Každý rozumný člověk pochopí, že tyto
akce stály obrovské finanční prostředky. Není možné zajistit tolik
peněz, aby se tyto akce udělaly v co nejkratším termínu a najednou. Nedávno mne oslovila rodačka z naší dědiny, která žije delší
dobu v zahraničí. Ptala se mne, co se stalo s naší dědinou, která
kdysi patřila k nejpěknějším v okrese? Přestože v této otázce bylo
hodně nostalgie, musel jsem jí dát v duchu za pravdu. Odpověděl
jsem jí, že taková naše obec zase bude. Stejně tak odpovídám všem
netrpělivým občanům, kteří na naší dědině vidí jen to špatné a upírají zraky na jiné obce. Vše, co se zde buduje, je závislé na finančních zdrojích, šikovnosti a rozvážnosti těch, kteří obecní peníze
zajišťují, spravují a rozhodují o jejich vynakládání na potřebné
účely. Například tolik kritizovaný nedobrý stav místních komunikací. Bylo by však krajně nehospodárné podlehnout tlaku občanů,
cesty spravit a při stavbě kanalizace je zase zničit. Vzhledu obce,
zejména pro projíždějící po hlavní silnici, nepřispívají staré neopravené domy kolem této silnice. Krásné domy se staví v zadní
části obce. Některé domy u hlavní silnice jsou perfektně opravené,

některé se opravují. Jsou ale takové, jejichž majitelé mají peníze sotva na obživu a opravy svých domů nejsou schopni finančně
utáhnout. Něco se s tím bude muset ale udělat. Zde ať poradí věční
nespokojenci a rádci, kteří mají jediní patent na rozum. Řešení by
bylo, pokud by na to přistoupil obecní úřad i majitelé domů, jichž
se to týká na dlouhodobé bezúročné půjčky. Chtělo by to poptat
se i na možnost částečného financování ze zdrojů Evropské unie.
Problémem je tolik diskutovaný stav oplocení kolem silnice I/57,
zejména již velmi zchátralých dřevěných výplní. Tím, když se kdysi ze strany tehdejšího národního výboru direktivně nařídilo, že
se toto oplocení vybuduje, spadly většině občanům ruce do klína.
Málokdo již dnes ví, že toto oplocení bylo navrženo jako ochrana
proti otřesům z provozu na silnici na chatrné rodinné domy. Dále
bylo záměrem architekta opticky rozšířit ulici, která je pak vnímána, aniž si to uvědomujeme v celé šíři od domku k protilehlému
domu. Vzpomínám si ještě na ty původní otřesné ploty různých
výšek a z různých materiálů, povětšinou křivě stojících či polovyvrácených. Dostal se mi před léty do rukou článek z pražských
novin, kde jeli 2 novináři přes naší obec a pěli na naše oplocení
samou chválu. “Jeli jsme krásnou podhorskou obcí s poetickým
názvem Jablůnka. Kolem cesty byla koryta s kvetoucími květinami
a křovinami.” Našim občanům se bohužel nelíbí. Ploty mají více
jak 30let a je třeba vyřešit otázku jak dál, co s tím. Návod nám
dal nový majitel Barinového domku. Za své peníze opravil část
oplocení před svým domem a plot vypadá po opravě velmi dobře.
Myslím, že by mělo být v silách obecního úřadu provést celkovou
opravu (třeba na etapy).
Vzhledu obce rovněž nepřispívá dezolátní stav bývalého “hradla“ u přejezdu na Vsetín a do Pržna. Stržený plot a sloupky bez
účelu od přejezdu k nádraží, či uzamčené nelibě páchnoucí WC
s rozbitými okny. Chodím kolem Bečvy po objížďce a co se tam
během roku naskládá odpadků je otřesné. Přitom je vybudována
sběrna odpadu, kde je možné bezplatně odevzdat různé odpady.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že můj dobrý příspěvek a netradiční pohled na řešení některých problémů přispěje
ke zlepšení vzhledu naší obce, ke spokojenosti a pohodě našich
občanů.
František Matoška

MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
Stav k 21. 11. 2008
K 21. 11. 2008 má Jablůnka 2009 obyvatel, z toho 990 mužů a 1019 žen.
Do obce se v letošním roce přistěhovalo 22 občanů, odstěhovalo se 42 občanů.

V letošním roce uzavřeli manželství tito naši občané:
Marek Daňa, Zuzana Wesley roz. Hurtíková, Irena Floriánová roz. Machalová,
Rostislav Pisklák, Hana Chamrádová roz.Hrušková, Petr Nogol, Hana Čermáková roz. Mikulčíková, Edita Roberts roz. Hlobilová, Jaroslav Urbánek – Květoslava Urbánková roz. Viková, Václav Putala – Jarmila Schmidtová, Markéta Váňová roz.
Haraštová, Zuzana Burdíková roz. Burdíková
V matričním obvodu Jablůnka /tj. obec Jablůnka a Pržno/ se uskutečnilo celkem 12 sňatků, z toho 7 církevních.
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Rozvody:
V roce 2008 se v Jablůnce rozvedly 2 manželství.

Narodily se děti:
Tomáš Dančák
Ondrej Gombár
Nikola Lacková
Lukáš Martinek
Tereza Netíková

Marek Pastorčák
Jan Skoupý
Jakub Brinček
Jiří Legemza
Nela Sternová

Patrik Maleňák
Adéla Václavíková
Miroslav Zabloudil
Zdeněk Hurta

Vítání občánků 19. 5. 2008.

Zemřeli tito naši spoluobčané:
Jan Mrnuštík		
Josef Vaculík		
Josef Taneček		
František Vik		
Miroslav Stolařík		
Jiřina Vávrová		

79 let
59 let
95 let
77 let
60 let
81 let

Marie Polášková		
Vlasta Skýpalová		
Milan Štěpán		
Anna Dmitrijevová
Ladislav Fryml		
Eliška Rafajová		

87 let
89 let
47 let
70 let
72 let
87 let

Anna Adámková		
Anežka Václavíková
Josef Sulovský		
Eliška Najtová		
Stanislav Machálek
Lubomír Mrlina		

76 let
74 let
63 let
78 let
45 let
61 let

Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti
Členové SPOZu navštívili v letošním roce 68 jubilantů,
občanů obce, kteří v letošním roce slavili 70, 75, 80, 85 a
výše let.
Vítání občánků se letos uskutečnilo pouze jedenkrát. Protože na další vítání je málo dětí, uskuteční se pro děti narozené
v druhé polovině roku 2008 vítání až začátkem příštího roku.
Do činnosti SPOZu dále patří účast na zahájení a ukončení

školního roku v základní škole a rozloučení v mateřské škole
s předškoláky. V prosinci v předvánoční čas navštěvujeme
s drobnými dárky naše bývalé občany, kteří žijí ve stáří v
domovech důchodců v blízkém okolí.
Členové Sboru pro občanské záležitosti přejí všem občanům v příštím roce hodně zdraví, pohody a radosti a těší se
na další setkávání s jubilanty v roce 2009 !
Jarmila Novotná, matrika
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Informace o Mateřské škole Jablůnka - rok 2008
Ve školním roce 2007/08 navštěvovalo MŠ 56 dětí, do l.
třídy ZŠ odešlo 14 dětí. Od 1. 9. 2008 je zapsáno do 2. tříd
opět 56 dětí - byly kladně vyřízeny všechny žádosti o přijetí
z května 2008.
Provoz MŠ zůstává po projednání s rodiči stejný, tzn. od
6.30 hodin do 15.30 hodin, provoz školní jídelny od 6.00 do
14.30 hodin.
Mateřská škola pracuje se školním vzdělávacím programem „Šimon poznává svět“.

Děti s loutkami z divadla „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
- 2. třída

Děti s loutkami z divadla „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“.
- 1. třída
Pedagogické pracovnice mají dostatek metodických materiálů a didaktických pomůcek, průběžně jsou doplňovány
hračky a pomůcky pro pohybové činnosti. Rodiče mohou
nadále bezplatně využívat pomoci logopedické asistentky k
nápravě vad výslovnosti u dětí, k zapůjčení je pedagogická
literatura o výchově dětí. Každý měsíc je divadelní představení.
Novinkou od září 2008 je možnost 2 krát ročně si objednat prostřednictvím MŠ kvalitní, ale levnější dětské knihy z
nakladatelství Albatros.

objednat si výchovné počítačové programy, proběhl zápis do
1. třídy, odpolední akce s rodiči „Táto mámo, pojď si hrát“.
V květnu byla besídka ke Dni matek, vystoupení dětí na akci
Svazu žen, zápis do MŠ na školní rok 2008/09, výlet do ZOO
Lešná. Od října do května probíhalo v MŠ ve spolupráci s
Alcedem Vsetín „Cvičení rodičů a dětí“ od 2 let. V červnu
jsme se rozloučili s „prvňáčky“, kteří dostali na památku knihu „ na jméno“ i s fotografiemi z některých akcí v MŠ a dalšími dárky od zřizovatele Obce Jablůnka. Děkujeme tímto paní
Uhříkové z Jablůnky, která nám už druhým rokem zajistila
tak pěkné dárky na rozloučenou.
MŠ Jablůnka byla uzavřena od 30. 6. do 15. 8. 2008, stejně
i školní kuchyně.
Během prázdnin byla ve spolupráci s místní knihovnou
dána k dispozici horní zahrada mateřské školy pro rodiče s
malými dětmi.
Ve šk. r. 2008/09 nenabízí MŠ žádný kroužek. Zájemci
mohli využít nabídky ZŠ Jablůnka, ve které působí pobočka
Lidové školy umění Vsetín a přihlásit dítě do všeobecné přípravky. Při počtu alespoň l0-ti dětí by lektor docházel přímo
do MŠ. Pro nezájem ze strany rodičů se „přípravka“ v MŠ
nekoná.
Mateřská škola - vedení, pracovníci a především děti děkují všem, kteří se podílejí na úspěšném chodu zařízení.
Přejeme klidné vánoce a hodně zdraví a štěstí v roce 2009.
Jana Palová - ředitelka MŠ

Cirkus - 1. třída
Během roku 2008 se uskutečnily tyto akce: v únoru návštěva starších dětí v 1. třídě ZŠ, setkání zástupců ZŠ Jablůnka s rodiči předškolních dětí - s prezentací školy, možností

Karneval v MŠ - 2. třída

Jablůnecký zpravodaj  strana 10

Základní škola Jablůnka ve školním roce 2008/2009
1. září čekalo žáky 2.stupně v nově vymalovaných třídách
překvapení – každý z nich má k dispozici svou jednomístnou lavici s židlí nastavitelnou podle tělesného vzrůstu. Díky
podpoře zřizovatele školy OÚ Jablůnka se nám tak po dvou
letech podařilo pořídit všem žákům školy moderní školní
nábytek, který odpovídá jejich výšce a který bude s nimi v
průběhu dalších let školní docházky „růst“.
Vzhledem k neutěšenému stavu školní budovy Obec
Jablůnka připravuje v současné době tzv. revitalizaci školy,
tj. výměnu střešní krytiny a oken, zateplení pláště budovy a
regulaci topení, což by přineslo významné snížení nákladů
na vytápění. Ve spolupráci s obecním úřadem připravujeme
dokumentaci pro zbudování víceúčelového školního hřiště s
tartanovou běžeckou dráhou.
Tento školní rok jsme zahájili s celkovým počtem 168
žáků, což je o 11 žáků méně než před rokem. Podle údajů z
matriky by se měl počet žáků naší školy v dalších letech už
jen zvyšovat. Do 1.třídy nastoupilo 15 žáků, do 6.třídy k nám
z Pržna a z Mikulůvky nastoupilo celkem 5 žáků.
V 1. -2. ročníku a v 6. - 7. ročníku se žáci vzdělávají podle našeho školního vzdělávacího programu s názvem „Šance
pro všechny“ (viz www.zsjablunka.cz – úřední deska – školní
vzdělávací program). V ostatních ročnících vyučujeme ještě
podle vzdělávacího programu Základní škola.

Školní vzdělávací program je odrazem reformních snah v
českém školství, ale nebude pro naši školu a pro rodiče znamenat výrazné změny. Vždy jsme hledali cestu, jak nejlépe
připravit naše žáky k dalšímu vzdělávání a do praktického
života. Důraz bude stále více kladen na rozvíjení tzv. klíčových životních kompetencí žáků, díky kterým by absolventi
ZŠ měli umět v životě dobře komunikovat, učit se, řešit problémy, spolupracovat s ostatními atd.
A jaké nejvýznamnější akce plánujeme v tomto školním
roce? Navážeme na někdejší partnerskou spolupráci se slovenskou školou ve Svinné, okres Trenčín. V lednu pak chystáme celoškolní projekt na téma Evropa. V květnu se uskuteční oslavy půlkulatého výročí školy, 55. let od zahájení výuky
v budově tzv. Horní školy.
Nejbližší akce určená pro rodiče s dětmi se koná v předvánočním období, bude to adventní rukodělná dílna pro rodiče
a děti s názvem „Vánoční tvořeníčko“. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude určen na náhradu použitých výtvarných
materiálů. Zveme srdečně všechny rodiče, kteří rádi se svými dětmi něco tvoří, kutí, vyrábějí. Přijďte společně s námi
„ochutnat“ školní předvánoční atmosféru.
Za zaměstnance školy všem čtenářům Zpravodaje přeje
úspěšný rok 2009
Mgr. Luděk Drlík, ředitel ZŠ Jablůnka

Volnočasové aktivity pro žáky školy
Volný čas lze trávit různým způsobem. Ten sedí u televize
či počítače, onen se jen tak poflakuje po venku, další se nudí
a vymýšlí s partičkou kamarádů nějakou lumpárnu. Naše
škola se snaží nabídnout dětem smysluplnější program. K již
tradičním kroužkům keramiky, aerobiku, florbalu, stolního
tenisu, náboženství a míčových her letos zkoušíme nově také
kroužek šachu a dámy, kurz první pomoci a kurz hry na kytaru.
V budově školy má rovněž pobočku Základní umělecká škola
Vsetín. Děti mohou rozvíjet své nadání v oboru výtvarném,
ve hře na hudební nástroj a ve zpěvu pod odborným dohledem
profesionálních výtvarníků a hudebníků. Alespoň jednu
z nabízených aktivit využívá přibližně 70 procent žáků školy.
Na závěr připomenu možná trochu obehrané ale veskrze
pravdivé „kdo si hraje, nezlobí“.
Mgr. Ivan Šošolík, zástupce ředitele školy

Já a můj čtyřnohý kamarád
(práce do literární soutěže „O poklad strýca Juráša“)
Jednou jsem se myla a při tom jsem rozbila skleněného
sloníka. Byla jsem moc smutná.
Vtom se ozval zvonek a ve dveřích stál tatínek a měl v náručí
koťátko. Dala jsem mu jméno Fousek. Když jsme jeli pryč,
Fousek na mě čekal. Jeho zvykem bylo, usínat mi v náručí.
S kamarádkou Kačenkou jsme si s ním hrály. Jednou se nám
Fousek ztratil. Kačenka měla zrovna narozeniny. Bylo pro
mě velké překvapení, když dostala tři malá koťátka. Micku,
Mourka a Ťapa. Každá jsme si s jedním hrála. Já, Kačenka

a moje sestřička Zuzanka. Když přišly prázdniny, tatínek
a maminka přivezli na Senici, kde jsem byla u babičky,
koťátko. Byl to Ťap. Byla jsem nejšťastnějším člověkem.
Babička ho přejmenovala na Janečka. Zvykla jsem si na jeho
nové jméno. A teď mi rozumí, když mu něco řeknu. Má mě
rád a já jeho. Všechny už několikrát poškrábal, ale mě ani
jedenkrát. Když přijedu k babičce, hned mi skočí do náruče.
Je to můj roztomilý kamarád.
Martina Gajdošíková, 2. třída, 7 let
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Dojmy z exkurze páťáků do ZOO Lešná
24.9. jsme jeli do ZOO, bylo to tam pěkné. Opice dělaly
srandy. Dokonce jsme viděli krmení tučňáků. Akorát
počasí nám nepřálo. Na mostě byl leguán, na kterého skoro
všichni málem šlápli.Gorilám se líbí spíše blondýnky než
tmavovlásky. Zvířata jsme si vyfotili a nakoupili jsme si
dárky v prodejně. Exkurze do ZOO se mi líbila. 		
		
Kateřina Špruncová, 5.třída
Gorila se živí zeleninou a sušeným ovocem. Samec váží
až 300 kg a samice 90 kg. Gorily chodí na záchod, kam
chtějí. Jídlo nemůžou mít na jednom místě, musí je mít na

více místech, aby se prošly. Když se podíváš samci do očí,
vyzýváš ho na souboj. Gorily v Lešné nenávidí tmavovlásky,
proto tam musí být blondýnky. Když se opise krmí, jdou pryč
z klece.
Lukáš Gabryš a Petr Kovář, 5.třída
Malpa hnědá si volí vůdce, který má právo chodit první
k jídlu. Živí se ovocem a masem Má dlouhý ocas, kterým se
může dobře zachytit větve. Nechtěl bych ji mít doma, protože
si močí na tlapky, a tak si všechno značí, proto smrdí.		
			
Daniel Dřevojánek, 5.třída

Exkurze do čističky odpadních vod ve Vsetíně
Protože se v chemii učíme o vodě, uskutečnila se ve středu
dne 8.10.2008 exkurze do ČOV Vsetín. V půl osmé jsme
vyjížděli z vlakového nádraží v Jablůnce. Po 5 minutách
jsme vystoupili ve Vsetíně a pokračovali směrem k Jednotě,
kde jsme si nakoupili jídlo a pití a vyrazili do ČOV.Uvítal
nás pan ředitel Číž a začala naše
prohlídka. Areál čističky byl velký s
moderními technologiemi. Průvodce
nám ukazoval vodu přitékající z
kanalizace, která smrděla na 10
metrů, a pak vyčištěnou, která se
vypouští do Bečvy. Pak nám ukázal
usazovací nádrže a vysvětlil jejich
účel. Zvláště nás zaujaly nádrže,
kde se čistí voda pomocí bakterií a
kyslíku. Zajímavé byly vyhnívací sila
na výrobu bioplynu, kterým celou
stanici vytápějí. Na závěr jsme byli ve
velíně. Bylo tam mnoho moderních
počítačů, které řídí chod nejen této, ale
i ostatních čističek v okolí. Zařízení,
které jme navštívili je velmi důležité
pro životní prostředí. Vždyť voda z
kanalizace se zbaví nečistot z 90% a

je čistější než v Bečvě. Protože byl krásný den, pokračovali
jsme po prohlídce do Jablůnky přes Semetín pěšky. Exkurze
do čističky splnila svůj účel, neboť jsme na vlastní oči viděli,
jak takové zařízení funguje a pochopili jsme jeho význam.
				
Žáci 8.třídy
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Beseda 8. a 9.třídy První pořádná diskotéka
o trestní odpovědnosti
na ZŠ v Jablůnce
V pátek 24.10. jsme se zúčastnili besedy o trestní odpovědnosti
mládeže. Přednášela nám sociální pracovnice paní Kokešová
z MěÚ Vsetín. Ujasnili jsme si rozdíl mezi trestným činem
a přestupkem, mezi krádeží a loupeží, kdo je osoba nezletilá
a kdo mladistvý. Znovu nám zdůraznila, že jsme od 15 let
trestně odpovědné osoby. Beseda byla zajímavá a paní
kurátorka příjemná a ochotná.
Žáci 8.a 9.třídy

Pouštíme draky

Dne 7. 11. 2008 se v Jablůnce konala dosud nejúspěšnější
diskotéka. Pořádali ji žáci zdejší deváté třídy. Hudbu mixovali
Honza a Dominik. Přišlo moc lidí, kteří si s sebou nezapomněli
dobrou náladu a kopu energie. Diskotéka se velmi vydařila,
všichni s ní byli spokojeni a těší se na další a ještě lepší
Vánoční diskotéku.
Pavla Kubalová a Julie Pařenicová

V pátek 10.října jsme si udělali na l. stupni oblíbenou
drakiádu. Na kopec jsme měli jít už ve čtvrtek, ale protože
nefoukalo, spinkali draci ve škole. V pátek od rána jsme
sledovali vývoj počasí a povětrnostní podmínky a celí natěšení
jsme vyrazili. Foukal spíše vánek, jak praví meteorologové,
ale už jsme zkušení a víme, jak na to. Někteří draci létali
pěkně vysoko. Úplně nejvýše a nejlépe to šlo dračím
sourozencům Peškovým z 2. a 5. třídy a Kristýnce Blažkové
ze 3. třídy. Na výrobě jejího draka se podílela celá rodina.
Loni měla podobného a také nejlépe létal. Ten, kdo neměl
s sebou draka, vyrobil si vlaštovku. Užili jsme si to krásně.
				
Žáci a učitelé 1. stupně

Halloween v družině

Byly tam různé soutěže. Například navigace poslepu. Byl
tam dort ve tvaru dýně. Snědli jsme ho celý a zbývající
čtvrtinu jsme rozdělili učitelkám, řediteli, zástupci, kuchařkám a školníkovi. Dort byl dobrý a děkujeme paní
kuchařce Gabryšové. Nejvíc se mi líbilo provlékání jehel,
protože to potřebuje šikovné ruce.
Šimon Šak, 3. třída

Sběr

Na naší škole sbíráme vršky od PET lahví a papír. Když si
koupím plastovou láhev a vypiji ji, tak si ten vršek schovám a
potom, když jich mám více, tak je donesu do školy. Doma sbíráme
papír, nebo chodíme po vesnici a od lidí odvážíme papír.
V letošním roce jsme začali sbírat také použité baterie.
Získané peníze pošle naše škola jako sponzorský dar na
zvířátka. Prospívá to nám, zvířátkům a přírodě. Nám proto, že
máme z toho radost, že jim pomáháme. Přírodě to pomáhá tak,
že nehážeme sběr do přírody. Když budete mít vršky, použité
baterie nebo papír, tak je pošle po dětech do školy. Děkujeme!
Vendula Galačová a Aneta Zajíčková, žákyně 5.třídy

Trocha valašštiny
Jura Skočdopole

Jednú jakýsi Jura Skočdopole ukradl dědáčkovi stádo kozének.
Eště ani kohút nezakokrhal a Jura už vyváděl kozénky jednu po
druhé z ohrádky na lúce. A včil sa dědáček vynořil z mlhy a na
Juru: ,,Ty kazipaprčo jedén, šak počkaj!“ A pustil sa za ním. Tož,
to sa ví, Jura nečekal, nechal kozénky kozénkama a hned sa pustil
na úprk. Ale protože dědáček není žádná vyziblina, šúral sa za
Jurú pomalučky. Jura běží lúkú, dědáček sa za ním s napřaženým
čaganom žene, ale zem je hrbolatá, plná kamení. A včil Jura
upadne a kutálí sa až do pole! Jura sa zvedl, otočil sa a viďa
dědáčka za sebú, skočil mezi brázdy. A včil sa dědáček ohlížal
kde je Jura, celý údýchaný si odpluvl a viďa Jurovu hlavu mezi
zemňákama, zakřičál naňho: „Šak enem počkáj, já si ťa najdu!“
Jura sa otočil, ale dědáček už tam nebol. Gdyž zjistil, že staříček
nigde není, upaloval dom, až sa mu za patama prášilo…
Saša Švehlák, Michal Černocký, 9.třída
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Svaz postižených civilizačními chorobami

Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami v Jablůnce má celkem dlouholetou tradici.
Chtěli bychom Vás touto cestou seznámit s činností základní organizace SPCCH. Náš svaz už několik let úspěšně působí v naší obci. Organizace je dobrovolná, bezzisková. Zpestřuje život invalidním spoluobčanům i seniorům. Pořádáme
pro ně celý rok různé akce a zároveň spolupracujeme s organizacemi z jiných obcí.
Např: jde o oslavu Dne matek, smažení vajec za obecním
úřadem s invalidy z Růžďky, zájezd autobusem do Slováckého muzea v Hradišti s tělesně postiženými Vsetín a různé
aktivity se svazem žen Jablůnka. Na své si přijdou i milovníci
kultury. Při těchto akcích si vyměňujeme názory a utužujeme
přátelství. Zveme do našich řad nové členy.
Do roku 2009 přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví a
hodně spokojenosti.
SPCCH Jablůnka

SVAZ ŽEN
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 připravily 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 zúčastnily 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 minulosti 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

Představení… Martin Tomešek

Jmenuji se Martin Tomešek a nastoupil jsem jako kazatel Českobratrské církve evangelické do Jablůnky od 1. srpna 2008. Spolu se mnou se zde přistěhovala i má žena Renata a náš syn Šimon.
Oba dva pocházíme z Moravy; má žena z Havířova a já částečně
z Břeclavi a částečně z Rohatce – Kolonie, kde jsme se v mém
mládí přestěhovali.
Nejprve jsem se ve svém dospívání ubíral po řemeslnické
dráze; vyučen jsem jako Mechanik elektronik se zaměřením na
automatizační techniku a následně jsem se pak při zaměstnáních
věnoval studiím teologie. V současné době ještě dále studuji obor:
Náboženská výchova a etika.
Pro mou ženu je pak celoživotní láskou práce s dětmi. Po mnohých svých praktických zkušenostech v práci s dětmi se rozhodla,
mimo jiné, studovat obor: Pedagogika volného času; tato studia

celookresního setkání ČSŽ v Jablůnce. Doufáme, že historie i
současnost naší obce všechny zúčastněné zaujme.
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
Pro ZO ČSŽ zpracovala V. Marková

nyní, při rodičovské dovolené, dokončuje.
Náš nástup zde do Jablůnky, byl jak je všeobecně známo,
poněkud „divoký“. Po dokončení oprav na nové faře a následném
nastěhování většiny našich věcí do těchto prostor, došlo vlivem
vady materiálu, k prasknutí vodovodního potrubí v prvním patře a
následném vyplavení nové fary (farou proteklo 62 m3). – Nyní již
mohu říci, že v této, pro sbor těžké situaci, nám pomohli mnozí.
Prokázala se solidarita mezi okolními sbory, ale i jednotlivci. Rovněž tak patří poděkování Sboru dobrovolných hasičů za vyčerpání
vody z těchto prostor i obci, která přispěla na opravu podlahy ve
výši 10.000,= Kč. – Nejen finanční pomoci ale i praktické (fyzické) pomoci bylo třeba. Zde se nejvíce podíleli na opravách opět
naši členové, kteří se s nasazením svých sil a schopností chopili
patřičného nářadí… Pokud budete mít chuť či potřebu jste srdečně zváni na bohoslužby a další sborová shromáždění; zejména pak připomínám ty
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slavnostní, jež jsou v této sváteční době na dosah: St 24. 12. ve
14 h. vánoční besídka a Čt 25. 12. v 9 h. bohoslužby na Boží hod
vánoční s vysluhováním sv. Večeře Páně.
Pokud by bylo třeba mě z jakéhokoliv důvodu kontaktovat, pak
to lze nejlépe osobně na faře – raději po tel. domluvě na č. 739 244
738 – či na internetové adrese sboru: jablunka@evangnet.cz nebo na soukromé: martin.tomesek@centrum.cz.
Martin Tomešek, DiS. et DiS.

Blíže o Českobratrské církvi evangelické

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je v České republice
druhou největší církví (první je Římsko- -katolická). V roku 2001
(poslední sčítání lidu v ČR) se k ní přihlásilo 117 212 členů.
ČCE je křesťanskou církví mající svůj základ v Pánu Ježíši
Kristu jako svém Pánu a Spasiteli. - Její pozdější kořeny bychom
mohli hledat v reformaci (= snaha o obnovu církve) zastoupené
u nás např. Janem Husem; pokračující Jednotou bratrskou a jejími představiteli jako např. Janem Blahoslavem a Janem Ámosem
Komenským. - V době temna (doba po bitvě na Bílé hoře r. 1620),
kdy se evangelíci v naší zemi musí stát buď katolíky či ze země
prchnout, se mnozí stávají tzv. „tajnými evangelíky“. Ti se schází ilegálně, často v lesích, kde rovněž konají své bohoslužby pod
širým nebem.
Až 13. října 1781 vydává císař Josef II. „Toleranční patent“,
jímž se dostává evangelíkům určité náboženské svobody. Tolerovat však znamená trpět, a tak jsou i evangelíci „trpěni“.
Plného státního uznání se dostává evangelíkům r. 1848 na

Volejbalový oddíl
Již třetím rokem hrají ženy okresní přebor, ve kterém v
uplynulém ročníku obsadily 2. místo. Družstvo je složeno
z hráček, které v předchozích letech úspěšně působily
v krajském přeboru juniorek (Novosadová, Hurtíková,
Polášková, Hrušková) doplněné o ženy, které v 90. letech
jako žačky působily v krajské soutěži (Kamasová, Syslová,
Zubíková) a po mateřských povinnostech se opět zapojily do
hry nad vysokou sítí. Družstvo dála doplňuje bývalá juniroka
AUSTINu Vsetín Vierka Sobková a trojice hráček Martinková,
Máme za sebou rok 2008, i v něm jsme se scházeli na trénincích
volejbalového týmu žen a i na různých turnajích, kde se nám
většinou podařilo ukořistit nějaký ten stupínek s diplomem a
obohatit tak naši „síň úspěchů“, a tím snad udělat i dobrou reklamu
pro naši obec.
Bohužel, letošní rok byl chudší o sportovní dny pořádané naším
týmem, protože finanční nároky spojené s organizací turnajů
překračují možnosti naší týmové kasičky. Proto se nám podařilo
uskutečnit pouze jeden takový sportovní den, a to za výrazné
podpory sponzorů v čele s obecním úřadem Jablůnka. My jsme
se na oplátku snažili ze všech sil tak, že vítězný pohár zůstal doma
v Jablůnce.
V zimním čase se nadále scházíme místní sokolovně, která
však začíná před očima chátrat, hlavně v prostorách hlavního sálu.
Ještě, že nás vždy rozehřeje přítomnost pana domovníka, který
vtipně vběhne do rozehraného zápasu a dožaduje se v průběhu hry
a se smečí nad hlavou kartiček o zaplacení členských příspěvků,
to je pak prima trénink. Škoda, že svou energii Spartak zbytečně
plýtvá, místo aby udělal něco pro záchranu sokolovny.
Je sice hezké mít posilovnu, ubytovnu a já nevím co ještě, když

základě „Protestantského patentu“ vydaného císařem Františkem
Josefem I.
Po první světové válce dochází na Generálním sněmu evangelických církví ke sloučení reformované a luterské větve. Dne 18.
12. 1918 tak vzniká ČCE. Takto sjednocená církev se odvolává
na zahraniční i domácí reformační tradice; zvláště na bratrskou.
- To je ostatně vyjádřeno i v jejím názvu: Českobratrská církev
evangelická (stručně zvaná: Evangelická církev).
Po II. Vatikánském koncilu (1962 - 1965) dochází i k vstřícnější
spolupráci Římsko - katolické církve a ČCE. - Pro církev je dobrým znamením, že čas nevraživosti a věci působící rozdělení se
pomalu vytrácí a více se staví na tom, co je společné.
Poznávacím prvkem ČCE je reformační důraz na Písmo; tzn.
na znalost, četbu a výklad Bible. - Proto je taky nedělní kázání
důležitým projevem tohoto společenství.
Zřízení ČCE je presbyterně - synodní; na správě církve se podílejí volení zástupci z členů ČCE, z jednotlivých sborů, a společně
na svých zasedáních rozhodují o dalším směřování církve.
ČCE se vyznačuje i ekumenickou tj. mezicírkevní spoluprací s
ostatními církvemi, a to nejen u nás, nýbrž i ve světě.
K životu ČCE patří i různá společná setkávání; rozličné kursy,
rekreační i výukové pobyty...
ČCE je zřizovatelem Evangelických akademií, kde dochází k
vzdělávání v sociální i teologické oblasti. Dále k církvi patří „diakonie“ - střediska pro pomoc potřebným.
Byl bych rád, kdyby i zde, v Jablůnce, spolu s vámi, mohla být
šířena vůle a láska našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
Štindlová a Fialová, které se ještě zdaleka nechystají do
volejbalového důchodu. Kamasová, Novosadová a Sobková
hostují navíc ve vsetínském AUSTINu a nemalou měrou se
podílí na 1. příčce v tabulce krajského přeboru žen. Tím, že
hráčky pravidelně docházejí trénovat, je to na kvalitě hry znát
a i tréninky jsou hodnotnější, když je „plná tělocvična“. Jsou
vítání i občasní příchozí - bývalí aktivní hráči – například
manželé Drlíkovi, kteří tak jistě dávají dobrý příklad svým
žákům, se kterými se od října věnujeme trénování základů
volejbalu. Doufáme, že mládež u sportu vydrží a naváže na
úspěchy svých předchůdkyň.
Liba Martinková
Vám nad hlavou padá střecha plesnivějí stěny, fouká oknem….
A tak jen doufáme, že se i nadále budeme mít kde scházet a mít
kde sportovat, ono se taky může stát, že jednoho krásného dne
přijdeme a bude na dveřích velký zámek... a sokolovna provozu
neschopná.
Přejeme všem krásné Vánoce a super rok 2009, snad se potkáme
na nějakém zápase.		
Volejbalový tým Draci.
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J A B K O V I C A 2008 - poděkování sponzorům
Obec Jablůnka chce poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali
ceny na soutěž O NEJLEPŠÍ JABLÚNECKÚ JABKOVICU A
NEJLEPŠÍ JABKOVÚ BUCHTU, která se konala v dubnu.
Zvláště chceme poděkovat firmě CONTI Ing. V. Vaňka za pečivo, kterým podpořila všechny uplynulé ročníky této soutěže.
Seznam sponzorů:
fa Conti Ing. Vaněk, fa Quantum Ing. Vodák
fa Nippon Kayaku Ing. Ašer, fa Herman Coton p. Plíšek

fa Tchas Ing. Dohnal, p. Kaňák Miroslav
OVV ČSSD Vsetín, MO ČSSD Jablůnka
Češkův mlýn, p. Machala Josef
p. Chumchal Miroslav, p. Staněk Pavel
p. Jánoš Antonín, p. Kotrla Jaroslav
restaurace Náhon p. Bogár , OÚ Jablůnka
Všem sponzorům děkujeme a doufáme v další spolupráci při 7.
ročníku této úspěšné soutěže v roce 2009.
Petr Kochwasser

DOMOVNÍ ZABEZPEÿOVACÍ SYSTÉMY
Elektronická zabezpeþovací a požární signalizace nabízí
úþinný zpĤsob ochrany Vás a Vašeho majetku pĜed
ZLODċJI i POŽÁREM.
__________________________________________
Jan Novotný – Montáže zabezpeþovací techniky
JablĤnka 615
tel.: +420 736 676 491
E-mail: info@elektro-alarm.cz
http//www.elektro-alarm.cz
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