JABLŮNECKÝ
zpravodaj prosinec 2007

Vážení spoluobčané,
ručička časomíry se neúprosně blíží k datu,kdy ukončí rok 2007 a začne pomalu ukrajovat
rok 2008. Toto je ta chvíle, kdy se každý může ohlédnout za tím, co se podařilo udělat a co ne,
zhodnotit své úspěchy a neúspěchy je čas vánočních svátků.Pevně věřím, že na všechno dobré, co
se nám podařilo v obci v roce 2007 vykonat, navážeme v novém roce 2008 ke spokojenosti občanů
Jablůnky.
Nyní mi vážení spoluobčané dovolte, abych Vám jménem zastupitelstva obce a jménem svým
popřál k vánočním svátkům osobní pohodu, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2008.
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

Ohlédnutí starosty obce
Volby do Parlamentu ČR skončily patovou situací, což
mělo dopad na celý následující rok 2007.
Nepochopením tíživé situace obcí a měst při čerpání
finančních prostředků z EU se koalice a opozice dohadovaly,
která strana tuto přípravu nedostačně připravila. Na různých
poradách starostů, kde byli přítomní ministři a náměstci, nám
bylo přislíbeno, že projednávání a schvalování dotačních titulů ( je jich 24) běží a rozhodnutí bychom měli dostat do konce
srpna 2007. Je konec roku a rozhodnutí zatím nemáme, ale
poslední verze je leden 2008.
Doufejme, že je to pravda a na finanční prostředky z Bruselu Jablůnka dosáhne. Čekáme hlavně na prostředky na realizaci kanalizace a ČOV v hodnotě 137 000 000 Kč. Na této
částce se musí obec podílet vlastními financemi v hodnotě 16
800 000 Kč. Abychom toto zvládli musíme omezit veškeré
výdaje, které nebudou nutné. Pevně věřím,že jsme schopni
toto ustát.

koval 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 proudicích na investiční
záměry naší obce.
Využívám vánočního zpravodaje, abych Vás všechny
pozval již k tradičnímu uvítání Nového roku 2008 u obecního úřadu. Je to tradice, kterou bychom měli udržovat a dále
rozvíjet.
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

Dovolte mi, abych v letošním vánočním zpravodaji podě-

Odpady 2007
Obec Jablůnka měla v roce 2007 jeden z nejnižších
poplatků za svoz komunálního odpadu a to 300,- Kč za
osobu a rok. Tuto částku se nám dařilo v minulých letech
udržet díky dobrým výsledkům v třídění odpadů a příznivé
ceně těchto sbíraných komodit. V roce 2007 se ceny za sběr
tříděných odpadů snížily a snížila se také výtěžnost těchto
tříděných odpadů v obci, která dosahuje dle podkladů firmy
EKO-KOM 15 %.
Pro zajímavost uvádím zjištěné výsledky firmy EKOKOM:
Výtěžnost v Obci Jablůnka – papír:
5 kg/osoba/rok
sklo:
4,3 kg/osoba/rok
plast:
4,7 kg/osoba/rok
tetrapack: 0,2 kg/osoba/rok
Tyto výsledky třídění nejsou pro naši obec žádným velkým úspěchem a nejspíše se promítnou v poplatcích na
rok 2008.
Od občanů byla vybrána suma 564.925,- Kč za svoz komunálního odpadu a předpokládáme, že zpětná platba od firmy
EKO-KOM bude činit cca 80.000,- Kč. Celkový příjem od
občanů by tedy měl být ve výši 644.925,- Kč. Výdaje pro tento rok budou v celkové výši 857.008,- Kč (682.008,- Kč svoz
komunálního a tříděného odpadu, 130.000,- Kč odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, 45.000,- Kč nákup pytlů na tříděný odpad). Rozdíl mezi výdaji a příjmem obce je
212.083,- Kč a tuto sumu hradí OÚ z rozpočtu obce.
Z tohoto důvodu musí zastupitelé obce uvažovat o zvýšení

poplatku za svoz odpadů o částku v minimální výši 50,- Kč
na osobu a rok.
V letošním roce byl v naší obci vybudován sběrný dvůr,
kde mohou občané Jablůnky vozit velkokapacitní odpad a
tříděný odpad tj. plasty, papír, sklo, tetrapacky.
Sběrný dvůr zatím provozuje firma Joga s pracovní dobou:
pondělí 		
8 – 14,30 hod.
úterý a čtvrtek 8 – 17 hod.
středa
8 – 14 hod.
pátek
8 – 16 hod.
sobota
8 – 12 hod.
Vzhledem k tomu , že je provozován sběrný dvůr a stále také funguje sběrné místo u firmy Drako na Benátkách
žádám občany kteří toto sběrné místo využívají aby zde ukládali opravdu jen papír a plasty. Ostatní odpady odkládejte ve
vymezené pracovní době ve sběrném dvoře.
Jako každý rok, tak i letos žádáme občany, aby věnovali
třídění odpadů velkou pozornost, nepodceňovali toto třídění
a snažili se zvýšit výtěžnost ve sběru těchto odpadů v obci.
Souvisí to zpětně s odměnou pro obec od firmy EKO-KOM
kde tato odměna zase ovlivňuje výši poplatků za svoz komunálního odpadu. Čím více budeme třídit odpady, tím déle
jsme schopni udržet poplatky za svoz odpadů na přijatelné
výši.
Poplatek za vývoz domovního odpadu se bude vybírat od
1.února do 30.dubna 2008 na obecním úřadě v hotovosti.
Přeji všem občanům Jablůnky šťastné a veselé vánoční
svátky a radostný Nový rok 2008.
Petr Kochwasser
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Zpráva o činnosti majetkového - právního úseku
Obecního úřadu Jablůnka za rok 2007
1. Z důvodů změn právních předpisů na úseku místních
poplatků schválilo Zastupitelstvo obce Jablůnka na své 7.
schůzi dne 28. 3. 2007 tyto Obecně závazné vyhlášky:
A) OZV č. 1/2007 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství - platnost od 20. 4. 2007,
B) OZV č. 2/2007 o místním poplatku ze psů - platnost od
20. 4. 2007,
C) OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj - platnost od 20. 4. 2007, současně
byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 o místních
poplatcích ze dne 10. 12. 2003.
2. V roce 2007 byly majetkoprávním úsekem OÚ Jablůnka
zpracovány podklady pro prodej pozemků z vlastnictví Obce
Jablůnka, občané s nimi byli řádně seznámeni a to formou
zveřejnění žádosti občanů se záměrem odkoupení pozemku z
vlastnictví Obce Jablůnka po dobu 15 dnů na veřejné desce
OÚ Jablůnka. Následně byly zpracovány návrhy „Kupních
smluv“, které byly předloženy ke schválení do Zastupitelstva
obce Jablůnka.
Po schválení v ZO Jablůnka a uplynutí 15 dnů po vyvěšení
„Usnesení ZO Jablůnka“ byly kupní smlouvy po zaplacení
pozemků kupujícími předány na vklad do Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj – katastrální pracoviště Vsetín.
3. Při koupi pozemků do vlastnictví Obce Jablůnka od
soukromých nebo jiných vlastníků předkládá majetkoprávní
úsek OÚ Jablůnka podklady na odkoupení pozemku přímo do
ZO Jablůnka ke schválení a po uplynutí 15 dnů po vyvěšení
„Usnesení ZO Jablůnka “ a následném zaplacení pozemků
prodávajícím jsou kupní smlouvy předány vklad do Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj – katastrální pracoviště Vsetín.
Obdobný postup se používá při zpracování podkladů „Darovacích smluv“, nebo „Smluv o zřízení věcného břemene“.
V roce 2007 byly schváleno ZO Jablůnka 5 kupních smluv
na prodej pozemků z vlastnictví Obce Jablůnka, 3 smlouvy
na zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. za umís-

K památce zesnulých
Vztah živých a mrtvých vychází z lidského soužití a solidarity, z racionálních a citových vazeb. Tento vztah, jehož síla
je dána hloubkou vazeb, se navenek projevuje mírou pietní
aktivity živých.
Každoročně začátkem listopadu vyzývá kalendář „Dnem
památky zesnulých“ (svátkem dušiček) 2.11. občany k zamyšlení se nad životem a smrtí a k oficiálnějšímu projevu úcty
svým zesnulým u jejich hrobů, ale i významným a zasloužilým
osobnostem naší společnosti u jejich památníků.
Na tuto výzvu většina občanů uvědoměle kladně reaguje.
Hřbitov již koncem října ožívá pracovní aktivitou pozůstalých. Čistí se, upravují a zdobí hroby a hrobky, připravuje se
vše na Den zesnulých.

tění kabelových rozvodů ČEZ na pozemcích Obce Jablůnka 6 kupních smlouv na koupi pozemků do vlastnictví Obce
Jablůnka. Schválena byla kupní smlouva na koupi movitého
majetku pro Hasičský záchranný sbor v Jablůnce – požární
automobilová stříkačka CAS – 32 ( T 148 ) od ZHS Rožnov
p. Radhoštěm a kupní smlouva na prodej požární automobilové stříkačky CAS 25 - Š 706 RTPH z vlastnictví Obce
Jablůnka do vlastnictví Obce Pržno..
Dále bylo schváleno 10 budoucích Darovacích smluv na
darování částí pozemků ze soukromého vlastnictví občanů
do vlastnictví Obce Jablůnka, které jsou součástí už vybudovaných přístupových komunikací a nebyly u nich vyřešeny
majetkoprávní vztahy mezi vlastníky a Obcí Jablůnka.
Jedná se převážně o části pozemků v extravilánu obce paseky v lokalitě Dolní paseky „U kříže a U Hrušků“ apd.
Další činností majetkoprávního úseku OÚ Jablůnka je příprava a zpracování nájemních smluv na pronájem pozemků
ve vlastnictví Obce Jablůnka včetně nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v objektech ve vlastnictví Obce
Jablůnka pro občany nebo firmy, eventuálně nájemních smluv
kdy z důvodu veřejné potřeby obce je nutné uzavřít s občany
- vlastníky pozemků nebo firmou či jinou organizací nájemní smlouvu na pronájem pozemků, které jsou např. součástí
místních komunikací v intravilánu obce ( zastav. část obce ),
chodníků apd.. Pokud je budoucím nájemcem občan nebo
firma je postup při zpracování žádosti o pronájmu pozemku a
jejím následném schválení obdobný jako při prodeji pozemků z vlastnictví Obce Jablůnka - viz. odst. 2.
V roce 2007 bylo majetkoprávním úsekem OÚ Jablůnka zpracováno a následně předloženo ke schválení do ZO
Jablůnka 10 žádostí občanů na pronájem pozemků – většinou na zřízení zahrádky, 2 žádosti na pronájem nebytových
prostor.
Z důvodu změn právních předpisů na úseku pohřebnictví a
místních poplatků se průběžně doplňují a obnovují nájemní
smlouvy na pronájem hrobových míst na hřbitově v Jablůnce,
na této práci se velkou měrou podílí správce Jablůneckého
hřbitova p. Jan Ospalík a úsek vnitřní správy OÚ Jablůnka.
Čeněk H A J N Ý
starosta obce Jablůnka
V Den zesnulých vítá hřbitov příchozí pestrými záhony
kvítí, kytic, věnců a plamínky svíček. Svou smuteční krásou
a pietním rázem vyvolává v přítomných pohnutí, pokoru a
smír s mocí smrti. Tiché vzpomínky, slova dojetí a modlitby
nesly k zesnulým lásky plný slib věrnosti a oddanosti jejich
památce.
Den zesnulých probíhal za pěkného počasí, důstojně a svátečně, až k soumraku. Poté hřbitov osiřel a ztichl. Mihotavé plamínky svíček hasly. Od dědiny vcházela do hřbitova
melodie nábožné písně. Den památky zesnulých skončil.
Hlavní zásluhou na pěkné smuteční výzdobě hřbitova a
vytvoření pietního prostředí i důstojného průběhu „DNE“
mají pozůstalí – uživatelé hřbitova.
Obecní úřad a správce pohřebiště jim vyslovují uznání a
poděkování a to i zs celoroční péči o své hroby a udržování
pořádku na hřbitově. 		
Správce pohřebiště
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INVESTIČNÍ AKCE
Na rok 2007 jsme připravili několik investičních záměrů, kdy bychom finanční prostředky měli čerpat z různých ministerstev:

REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZŠ
NA VÍCEÚČELOVOU BUDOVU
Na tento investiční záměr jsme podali žádost na ministerstvo financí ve výši 10 mil. Kč. Dotace nebyla úplná, ale byla
nám vystavena limitka na 5 560 000,- Kč díky poslancům za
ČSSD pana Josefa Smýkala a pana Františka Novosada. Z
těchto peněz bylo dokončeno a zkolaudováno zdravotní středisko, rozvody vody, elektriky, odpadů a ústředního topení.
Na ministerstvu financí nyní platí nová rozpočtová pravidla,
která přikazují 10% spoluúčast vlastních prostředků.
Abychom mohli dále v rekonstrukci pokračovat, potřebovali jsme další dotaci. Toto se nám podařilo získat z tzv.
„vratek“ na MF ve výši 2 220 000,- Kč, i když jsme žádali o
5 mil. Kč.
Za tyto finanční prostředky bychom měli dodělat venkovní
plášť včetně zateplení, výměnu oken, chodníky a příjezdovou
komunikaci okolo budovy a dokončit inženýrské sítě. Toto
máme zatím rozpracováno, ale věřím, že nám počasí bude
přát a tyto práce dokončíme.

KANALIZACE

na Ministerstvu pro místní rozvoj a dokázali jsme získat 900
000,- Kč. Čištění proběhlo v různých částech obce, kde byla
kanalizace znečištěna. Velmi tíživá situace s kanalizací byla
již několik let v lokalitě Závratě. Abychom mohli tento problém vyřešit, rozhodli jsme v OZ vzít ještě 1 500 000,-Kč
úvěr od Komerční banky s 2,3% úroku. Opravu kanalizace provedla firma COMMODUM v červenci, srpnu a září,
včetně nového živičného povrchu. Chtěl bych touto cestou
poděkovat občanům části obce Závratě za trpělivost, kterou
projevili při této akci.

PANELY NA MĚŘENÍ RYCHLOSTI
V roce 2006 byl vyhlášen Ministerstvem vnitra program na
bezpečnost silničního provozu v obcích. Jednalo se o informační panely na měření rychlosti a záznam vozidel projíždějící obcí. OZ tento program schválilo a dalo mu zelenou. Byla
připravena žádost o finanční dotaci 250 000,- Kč.
Z mnoha zájemců o tuto dotaci jsme díky dobře připravenému
isprofinu na tyto finanční prostředky dosáhli a v měsíci říjnu
byly panely na měření rychlosti uvedeny do provozu. Pevně věříme, že panely napomohou k větší bezpečnosti našich
občanů. Při prvních měřeních projelo naší obcí v průběhu dne
cca 16 000 vozidel. Zatím největším pirátům byla naměřena
rychlost 137km/hod.
Čeněk Hajný
starosta obce Jablůnka

Na opravu a čištění kanalizace v obci jsme žádali dotaci

Stavební práce prováděné v roce 2007
Pracovníci obecního úřadu se starali jako každý rok v
zimních měsících o úklid sněhu z chodníků a z místních
komunikací. V letních měsících se pak starali o údržbu zeleně na veřejných prostranstvích a popřípadě i na soukromých
pozemcích pokud stačila kapacita pracovníků. Na těchto se
údržba prováděla dle schválených ceníků. Po celé léto bylo
prováděno čištění a chemický postřik chodníků a postřik
Dráhového potoka proti vyrůstajícím plevelům.
V průběhu celého roku pak prováděli drobné opravy na
budovách a majetku obce Jablůnka. K největším akcím
patřily tyto:
V zimních měsících a na jaře byly prováděny vlastními
silami demoliční práce na budově staré školy, v jejichž rámci byly odstraněny všechny příčky a provedeny otvory dle
projektové dokumentace. V přízemí byl proveden podkladní beton a vyzděny z části i dělící příčky. V létě pak byla
provedena oprava staré kůlny na garáž, tuto prováděli naši
zaměstnanci kompletně svépomocí, garáž bude sloužit pro
účely OÚ Jablůnka. V rámci údržby byla pak provedena i
výměna pletiva na oplocení Školničky a stávající pletivo bylo
znovu natřeno.
Pokračovaly i práce na úpravě místního hřbitova, kde se
provedla oprava přístupového schodiště od Benátek, byla
vybudována další část chodníků na dolním hřbitově, byly

pokáceny další lípy a provedly se opravy na budově márnice
a smuteční obřadní síni.
V prostoru u obecního úřadu (bývalé VS) byl uveden do
provozu nový sběrný dvůr, který obec postavila vlastními
silami. V rámci budování dvora se provedla oprava buňky
včetně nového přístřešku, byla provedena zpevněná plocha
zčásti z panelů a z části betonová a celý areál se oplotil. V
současné době má sběrný dvůr v pronájmu firma JOGA.
Dále byly prováděny drobné opravy ve školce, škole a na
objektu DPS v Dolní Kolonii. Bylo provedeno oplocení u 20ti bytovky a oprava místních komunikací.
V současné době se provádí oprava objektu č.p. 210 v Dolní Kolonii.

Pracovní doba Sběrný dvůr Jablůnka
Otevřeno od 24. 9. 2007
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
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9,00 - 16,00
9,00 - 18,00
9,00 - 16,00
9,00 - 18,00
9,00 - 16,00
8,00 - 12,00

Zpráva o hospodaření obce k 31. 10. 2007
Na 3. zasedání OZ dne 13. 12. 2006 byl schválen rozpočet pro rok 2007, kdy příjmy činily 17 351 tis. Kč a výdaje činily
15 007 tis. Kč. Přebytek ve výši 2 344 tis. Kč je vyrovnán v části financování částkou – 2 344 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 je k 31. 10. 2007 následující:
TEXT							

Upravený rozpočet v tis. Kč		

Skutečnost v tis. Kč

PŘÍJMY CELKEM:
26 155
Daňové příjmy
14 388
Poplatky za komunální odpad /od obyvatel/
580
Poplatky ze psů
26
Poplatky správní- hrací automaty,matriční,evid.obyvatel..
145
Dotace na provoz ZŠ, MŠ, hasiče, rekonstrukce budovy staré ZŠ
6 993
Oprava a čištění kanalizace, rychlostní tabule		
Převod z hospodářské činnosti lesní hospodářství
20
Běžné příjmy za služby,nájmy bytů, nebytových prostor
2 092
Prodej nemovitostí, splátky za byty, prodej pozemků
1 060
Změna stavu peněžních prostředků na běžných účtech
- 649
Příjem úvěru, splátky úvěrů a půjček
1 500

24 298
12 509
557
26
169
6 777

VÝDAJE CELKEM:
Místní komunikace, údržba,dopravní obslužnost
Opravy kanalizace, projekty a úpravy vodních toků
Příspěvek pro mateřskou školu
Příspěvek pro základní školu
Kultura, knihovna, SPOZ
Tělovýchova - úprava hřiště, oplocení, dostavba výletiště
Místní rozhlas - bezdrátový rozhlas
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství - dům služeb, pošta, zdravotní stř...
Sběr komunálního a nebezpečného odpadu
DPS - dům s pečovatelskou službou
Zeleň - údržba veřejných prostranství, hřbitov a smuteční síň
Veřejné osvětlení, provoz malotraktorů, dělníci, čistírna,..
Sociální pomoc, příspěvky důchodcům na obědy
Veřejně prospěšné práce
Sbor dobrovolných hasičů /JPO II/, ochrana obyvatelstva
Místní správa, zastupitelstvo obce
Finanční operace - daně, poplatky, úroky z úvěrů
Ostatní činnosti /příspěvky nadacím, svazkům obcí. přestupky/
Splátky úvěrů, půjček

26 155
776
2 540
763
1 840
539
101
100
548
5 983
1 018
263
362
2 203
100
539
838
4 580
1 465
8
1 589

24 298
578
2 731
718
1 681
422
83
87
524
5 909
802
195
315
2 004
72
587
737
4 296
1 195
10
1 342

0

0

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
Rozpočet obce byl v r. 2007 upraven vždy při přidělení
dotace Krajským úřadem Zlínského kraje pro jednotku požární
ochrany JPOII. Na základě usnesení OZ, které schválilo prodeje,
nákupy majetků, nebo provedlo změny v investičních akcích,
které budou v daném roce uskutečněny. Dále upravujeme rozpočet na základě příspěvků na mzdy pro pracovníky přijaté na
veřejně prospěšné práce od Úřadu práce. V tomto roce jsme na
rekonstrukci budovy bývalé ZŠ dostali 5 000tis.Kč a ještě 2 000
tis.Kč do konce roku obdržíme od MF ČR. Z vlastních prostředků jsme investovali na rekonstrukci budovy v tomto roce 600 tis.
Kč.Od Minist.pro místní rozvoj nám poskytlo na opravu,čištění
kanalizace 900tis.Kč a z vlastních prostředků jsme na tuto akci
proinvestovali podporu varovného a vyrozumívacího systému
/MR/ jsme dostali 160 tis. Kč z částky 360 tis. Kč a pro TJ
Spartak jsme získali dotaci na opravu střechy ve výši 180tis.Kč
a to také od KÚ Zlín.kraje. Největší akce tohoto roku, „Rekon-

20
2 004
899
- 163
1 500

strukce skládky TKO“ je podporována Státním fondem životního prostředí ČR a Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci „Operačního programu infrastruktura“/OPI/. Ze SF a
ERDF nám bude poskytnuta dotace a půjčka ve výši 17 694tis.
Kč z částky 20 515tis.Kč. Pravidelně zaměstnáváme pracovníky
přijaté na veřejně prospěšné práce ve spolupráci s Úřadem práce
Vsetín, který na jejich mzdy přispívá. Rozpočet jsme upravovali
npř. Při přidělení příspěvku evangelické církvi ve výši 100tis.
Kč na věžní hodiny,příspěvků na individuální dopravu a pro
sociálně slabé občany, při nákupu nového malotraktoru nebo
snížení výdajů na opravu střechy smuteční síně, která se provede v následujícím roce..Změny rozpočtu musí být schváleny
zastupitelstvem obce.
S hodnocením plnění rozpočtu obce Jablůnka se můžete
seznámit na OÚ, při zasedáních OZ nebo na úřední desce u
samoobsluhy.
Čeněk Hajný – starosta
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MATRIKA - EVIDENCE OBYVATEL
EVIDENCE OBYVATEL
Stav k 26. 11. 2007

K 26. 11. 2007 žije v Jablůnce 2031 obyvatel, z toho 994 mužů a 1037 žen.
Do obce se v letošním roce přistěhovalo 47 občanů, odstěhovalo se 25 občanů.

V letošním roce se narodily děti:
Ondřej Kovář
Tomáš Novotný
Adam Kochwasser
Sára Kutrová
Adam Vaculín

Adéla Hanzlíková
Jakub Procházka
Jan Indrák
Eliška Zapalačová
Vít Holiš

Vítání občánků 23 .4. 2007

Ondřej Hrabovský
Aneta Šuláková
Ondřej Kovalčík
Dominik Svoboda
Ondřej Tulia

Vítání občánků 19. 11. 2007

V letošním roce uzavřeli manželství tito naši občané:
Petra Minarčíková roz.Skopalová, Richard Biel – Pavlína Bielová roz.Výchopňová,
Michálek Jiří – Michálková Lenka roz.Krampotová, Tichý Lukáš, Zabloudil Miroslav –
Zabloudilová Simona, roz.Pajdlová, Zídková Vendula roz. Sýkorová, Daňa Tomáš,
Vaculín Jan – Vaculínová Ivana roz. Štěpánová, Radomír Studenský, Petr Kotrla, Pavel Hurta

Rozvody:
V roce 2007 se v Jablůnce rozvedlo 10 manželství.

Zemřeli tito naši spoluobčané:
Julie Kunčarová
Jaroslav Liďák
Věra Dobešová
Josef Rafaj		
Marie Ovesná
Zdeňka Vaňková

76 let		
71 let
82 let
90 let
85 let
88 let

Jiřina Kočičková 82 let
Vlastimil Bělíček 55 let
Bohuslava Čablová 80 let
Jarmila Hlubíková 82 let
Vladimír Hrubý
58 let
Lydie Vilémová
71 let
Jablůnecký zpravodaj  strana 6

Jan Adámek		
Karel Bařák		
Jarmila Kovářová
Jiřina Vilémová
Antonín Machala
Aurelie Konečná

66 let
88 let
81 let
75 let
56 let
79 let

Aktuální informace k platnosti
občanských průkazů:
Občanský průkaz vydaný do 31 prosince 1998
- platnost skončí dne 31. prosince 2007 !
Občanský průkaz vydaný do 31. prosince 2003 – bez strojově
čitelných údajů
- platnost skončí dne 31. prosince 2008 !
/týká se i občanských průkazů ,kde je vyznačeno „platnost
neomezená“/
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji /zelené karty/
jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000 a platí po dobu
v nich uvedenou.
Výjimka: s výjimkou občanských průkazů, vydaných
občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v
těchto občanských průkazech doba platnosti vyznačena
konkrétním datem.
Výměna občanského průkazu nepodléhá správnímu poplatku.
Při zápisu nepovinného údaje /manžel, děti, titul/ do platného
občanského průkazu je správní poplatek 100,-Kč.
Při podání žádosti o nový občanský průkaz z důvodu jeho
ztráty nebo zcizení se platí správní poplatek 100,-Kč.

Vyřizování prvního občanského
průkazu - patnáctiletí:
1. dostaví se na matriku asi 1 měsíc před dovršením 15-ti
let osobně, předloží platný cestovní pas, rodný list a 1 foto,
vyplní žádost o OP
2. pokud žadatel platný cestovní pas nemá – dostaví se na
matriku i s jedním s rodičů, předloží rodný list žadatele, rodné

Informace o mateřské škole
Ve škol.r. 2006/07 navštěvovalo MŠ Jablůnka celkem 54
dětí, z toho odešlo do 1. třídy ZŠ 15 dětí. Od 1. září 2007 je
zapsáno do dvou tříd MŠ celkem 56 dětí, tzn., že v současné době není ani jedno volné místo. Byli uspokojeni všichni
zájemci o MŠ, kteří se v květnu 2007 dostavili k zápisu.
Provoz MŠ po projednání s rodiči zůstává stejný - tj. od
6.30 do 15.30 hodin. Děti mladší 4 let, které mohou docházet
jen 4 hodiny denně, mají vymezen čas z organizačních důvodů od 7.45 do 11.45 hodin.
Mateřská škola pracuje s osvědčeným programem „Šimon
poznává svět“. Děti mají zajištěnu ve spolupráci s rodiči nápravu
řeči, každý měsíc divadelní představení, rodiče si mohou půjčovat odbornou literaturu o výchově dětí. MŠ zajišťuje zájemcům
pracovní sešity „Předškolák kreslí, počítá a pod.“ Děti vystupují
na Vítání občánků, na Mikulášské besídce a akci ke Dni matek
pořádaných Svazem žen v Jablůnce. Novinkou v letošním roce
je v rámci adaptačního programu cvičení rodičů a dětí, které probíhá každý týden v úterý od 15.00 do 16. 00 hodin. 14. listopadu se uskutečnila na zkoušku poprvé akce „Mámo, táto, pojď si
hrát“. Dětem se velmi líbila a podle zájmu v ní bude MŠ pokračovat. Do konce roku 2007 čeká děti ještě Mikulášská a vánoční
nadílka, fotografování a návštěva kamarádů v první třídě ZŠ.
Provoz MŠ a školní jídelny bude o vánočních prázdninách
přerušen.

listy rodičů, oddací list rodičů, 1 foto. Matrika nejdříve musí
vyřídit osvědčení o státním občanství u Krajského úřadu
ve Zlíně, žádost musí podepsat zákonný zástupce dítěte, po
obdržení osvědčení se teprve odesílá žádost o OP.

Informace k cestovním pasům:
Na OÚ již nelze podat žádost o cestovní pas. Cestovní pasy
se vyřizují na Městském úřadě Vsetín, ul Svárov /u České
spořitelny/.
Upozorňujeme rodiče, že dítě již nelze zapsat do pasů rodičů,
při vyřizování prvního cestovního pasu u dítěte do 15-ti let
musí rodiče podat prostřednictvím matriky žádost na Krajský
úřad ve Zlíně o vydání osvědčení o státním občanství ČR,
k tomuto předloží rodný list dítěte a rodné listy rodičů
dítěte, uhradí správní poplatek 100,- Kč. Až po vystavení
osvědčení mohou rodiče podat žádost o cestovní pas. Lhůta
pro vyřízení cestovního pasu se tímto prodlouží na 5 až 6
týdnů, takže rodiče s tím musí počítat a vyřídit cestovní pas
pro dítě s časovým předstihem před plánovaným odjezdem
do zahraničí !

Poplatky u cestovních pasů:
- u dětí do 5-ti let se vydává CP bez strojově čitelných údajů
na dobu l rok – 50,-Kč
- u dětí do 15-ti let se vydává CP na dobu 5 let – 100,-Kč
- občanům starším 15-ti let se vydává CP na dobu 10 let –
600,-Kč
Upozorňujeme, že zrychlený cestovní pas platí pouze 6
měsíců, poplatek je 1 500,-Kč, proto si vyřizujte cestovní
pasy včas !
matrika OÚ Jablůnka
Zápis do MŠ Jablůnka na šk.r. 2008/09 bude včas oznámen
a proběhne v měsíci květnu.
Blíží se konec roku a to je příležitost poděkovat všem, kteří
naší „mateřince“ pomáhají zvládat spoustu úkolů - rodičům za
pomoc a drobné dárky, pracovníků OÚ Jablůnka za pomoc při
opravách, údržbě zahrady, dovoz potravin, zimní údržbu, zřizovateli Obci Jablůnka za velmi dobrou spolupráci a podporu.
Přejeme všem klidné a spokojené vánoce a do nového
roku 2008 co nejvíce zdraví a všechno dobré.
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Jana Palová - ředitelka MŠ

Školní rok 2007/2008 v Základní škole Jablůnka
Jako každoročně, tak i letos využíváme možnost informovat
touto cestou veřejnost o tom, co se děje v naší základní škole.
Nový školní rok 2007/2008 jsme zahájili s 9 třídami (minimum 14, maximum 27 žáků ve třídě) a se 179 žáky celkem.
Jak vyplývá ze zápisů obecní matriky, neměly by již počty
žáků na škole v průběhu příštích 5 let výrazněji klesat.
V posledních letech se účastníme celostátního testování žáků,
zaměřeného především na český jazyk, matematiku, anglický
jazyk a obecné studijní předpoklady. Jak vyplývá ze srovnání s
mnoha ostatními základními školami v republice, dosahujeme ve
vzdělání výsledků srovnatelných se školami podobného typu.
V letošním roce se uskutečnily ve škole kontroly Krajské
hygienické stanice a Státního inspektorátu bezpečnosti práce.
Z jejich závěrů vyplývá pro školu a obec povinnost do konce
roku 2010 rekonstruovat hygienické zázemí staré části budovy, vyměnit nevyhovující okna a pořídit nábytek odpovídající
tělesnému vzrůstu dětí.
Rádi bychom se s vámi podělili také o to, co nás těší a co se nám
za první čtvrtletí nového školního roku povedlo uskutečnit:
- pro 1. st.: vzdělávací program Zdravá strava, zájezd do
ZOO Lešná, plavecký a předplavecký výcvik v Městských
lázních Vsetín
- pro školní družinu: beseda s horolezcem, o nových knihách,
dýňová slavnost
- pro 2.st.: kurz předtaneční a společenské výchovy, beseda o
nebezpečných závislostech, beseda o místní firmě (Indet Safety
System – Nippon Kayaku), videoprojekce v kině Vatra o Austrálii, kulturní akce na Vsetíně, několik podzimních exkurzí – čistička odpadních vod, veletrh vzdělávání, azylový dům a.j.

- pro celou ZŠ: besedy v místní knihovně, hudební vystoupení skupiny ABRAKA ze ZUŠ z Hranic n.M., celoškolní
projektový den na téma „Naše obec“, deváťáci uspořádali
úspěšnou diskotéku
- zahájil činnost nový kroužek míčových her, 20 děvčat z 6.8. tříd
- v zájmových kroužcích (florbal, keramika, aerobik a míčové hry) je zapojeno 60 % žáků školy
- výbor TJ Spartak Jablůnka spolu s rodiči připravili pro děti
strašidelnou stezku odvahy
- obecní úřad zajistil opravu školních hromosvodů a rýn a
energetický audit budovy
- na betonovou zídku na louce za školou rodiče žáků připevnili tabule pro výuku v přírodě
- třídních schůzek se zúčastnilo 77 % rodičů, což je dlouhodobý rekord v účasti
- závěrečný Věneček kurzu předtaneční výchovy s 50 mladými tanečníky navštívilo asi 300 občanů Jablůnky, Pržna,
Mikulůvky a Růžďky
- na naše webové stránky – www.zsjablunka.cz – se podívalo
od začátku roku 2005 již 17 tisíc návštěvníků
Co připravujeme v nejbližším období? Adventní rukodělné
dílny pro rodiče, pro žáky divadelní představení, zimní diskotéku, lyžařský výcvik a tradiční dětský karneval. A ani se
nenadějeme a bude tu pololetní vysvědčení...
Občanům Jablůnky, všem našim partnerům a příznivcům
naší školy přeje za žáky a zaměstnance ZŠ Jablůnka hezké
Vánoce a úspěšný nový rok 2008.
Mgr. Luděk Drlík

Anketa mezi občany Jablůnky
Žáci druhé a páté třídy naší školy,se stali reportéry a občanům
položili tyto otázky:
„Co lidi v naší obci nejvíce trápí?“
Provoz na silnici – 50% dotazovaných
Nepořádek v obci – 30% dotazovaných
„Co byste si v naší obci nejvíce přáli?“
Koupaliště, bazén, sportovní areál - 50% dotazovaných
Některá další přání našich občanů:
1.
dostatek parkovacích míst
2.
kulturní zařízení
3.
aby bylo všude slyšet rozhlas
4.
škole větší tělocvičnu
5.
dětské hřiště
6.
kontejnery
7.
opravit chodníky
8.
lavičku na autobusové zastávce
9.
divadlo, sál, kino
10.
přechody pro chodce
11.
aby přes obec nejezdily kamiony
12.
opravit cesty
13.
více práce pro lidi
14.
více sportu, méně alkoholu
15.
bankomat
16.
vyčistit potoky
17.
koše na exkrementy
18.
nepít alkohol na veřejném prostranství

Abraka muzika
Vystoupení bylo 5.11. a bylo super. Hráli pěkné písně a bylo
hodně legrační. Byl tam jeden muzikant převlečený za slona
a hrál na trubku, aby to vypadalo, že troubí jako slon. Rozdávali nám klíče, abychom mohli otevřít a vejít do brány hudby.
Jejich tanečnice byla zraněna, takže nemohla tancovat. Dělali
bouřku a stříkali po nás vodu. Měli duhu, velkou barevnou
duhu až po strop. Vystoupení bylo v tělocvičně.
Bylo to super tak moc, že to prostě bylo SUPER!
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Matěj Šak, žák 3. ročníku

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí „Vzděláním k zaměstnanosti“
V rámci výchovy k volbě povolání se i letos vycházející
žáci zúčastnili této již tradiční akce, na které se představilo
více než 60 škol a řada firem z našeho kraje a okolí.
Nabídka možností studia byla velmi pestrá, prezentace škol
lákavé…a kluci a holky si jistě uvědomili, že čas rozhodování je zde.
Bude třeba k němu přizvat rodiče, dát hlavy dohromady,
poradit se...
Může vám přispět i následující informace Svazu zaměstnavatelů a ÚP:

Podniky a firmy ve Zlínském kraji již dnes pociťují velký
nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména ve stavebních a strojních oborech. Některé byly proto zařazeny do systému Podpory řemesel v odborném školství a jsou finančně
dotovány z prostředků Zlínského kraje. Studenti v nich pobírají po celou dobu studia stipendium, spolupracují s firmami,
mají mnohé další výhody a zejména perspektivu okamžitého zaměstnání po jejich ukončení. Další informace k volbě
povolání najdete na webových stránkách školy.
Božena Drlíková, výchovný poradce

V pondělí 29.října se ve škole uskutečnil projektový den
„Naše obec“. Již několik dní předem jsme se pečlivě připravovali. Jednotliví učitelé nabídli určitá témata a žáci si mohli
sami vybrat program, který by jim nejvíce vyhovoval. Spolupracovali tak kluci a holky z různých tříd, kteří se k sobě při
klasické formě výuce málokdy dostanou. Zde jsou některá
témata, kterými jsme se zabývali:
• autobusová doprava v obci
• nejfrekventovanější jména současnosti a padesátileté minulosti
• jídla vyrobená z jablek a „jablíčková kuchařka“
• pomoc při čištění lesa
• ankety mezi občany - co vám v Jablůnce vadí, co se vám líbí
• třídění odpadů
• Jablůnka a Evropská unie
• elektronický plánek obce
Většině žáků se projekt líbil, dozvěděli jsme se spoustu
nových zajímavých informací, vyzkoušeli si netradiční formy práce (pálení klestí, rozhovory se spoluobčany, tvorba
jízdního řádu, listování kronikou, ...). Některé výsledky naší
práce jsou vystaveny na panelech před školní jídelnou.
V naší škole rozjíždíme nový školní vzdělávací program a
nebojíme se experimentovat. Pokud se třeba něco nepovedlo,

nevadí, příště to třeba bude lepší :) Uvítáme nápady a připomínky pro další projekty. U nás rozhodně neplatí: „Nezasil,
aby mu kroupy nepobily.“ Když nám kroupy pobijou, zasijem znovu a znovu a znovu, ... a to by v tom byl čert, abychom nesklidili.
Ivan Šošolík, učitel

Projektový den „Naše obec“

Věneček je závěrečné ukončení předtanečních
V našem případě jsme měli šest lekcí ve kterých jsme se
naučili dvanácti tancům, např.: valčík, česká polka, afro rock,
ploužák, (džajf), kántry atd. Našimi tanečními učiteli byli
manželé Šmigurovi, kteří vyučují kurs předtanečních (tedy
nás) a tento kurs je ukončen Věnečkem. Také vyučují,, velké
taneční“ pro starší - dospělé a dospívající. Kde už se učí mnohem těžší tance nežli mi v předtanečních.
Na lekce předtanečních musíte chodit ve společenském
oblečení např.: sako a šaty. Sako je nejlepší když máte černé,
košili bílou s dlouhým rukávem, kravatu sladěnou s barvou
společenského obleku, boty a ponožky také v barvě černé
(toto jsou užitečné rady, o ženském obleku toho moc nevím
takže se tímto omlouvám) bude dobré když budete ve všech
lekcích poslušní a pořádní. Vyplatí se vám to, vyhnete se tak
zbytečným potížím. To mi můžete věřit já jsem byl pravý
opak.
Když nebudete poslušní tak vám paní Šmigurová začne
tykat a to už s váma vypadá velice špatně. V první lekci si
budete povídat o společenském chování (je to nudné, ale dost
užitečné).
Paní Šmigurovái nesnáší, když musí někoho překřikovat.

Takže radši buďte zticha!☺V tanečních je sranda, ale i nuda.
Za ty peníze je to dost dobré a poučné určitě, když se vám
naskytne šance, se do tanečních přihlásit, tak ji využijte!!!
Dominik Šimurda, žák 8. ročníku
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Zajímavosti z obecní kroniky aneb Co se nevešlo do Almanachu
k 500. výročí Jablůnky – část I.
Prameny: události z I. dílu obecní kroniky, jak je do roku
1937 zaznamenal kronikář Jan Rous
• Své chudobné, neduživé a zestárlé, jakož i sirotky měla
obec v patrnosti, vedouc o nich od roku 1880 zvláštní seznam.
Chudobince sice nebylo, ten byl zřízen teprve roku 1929, ale
„uznáno za prospěšné, aby se jedna světnice najala, kde by
obecní chudí, nemocní nalezli přístřeší, po případě, aby tam
trestanci a osoby veřejný život rušící mohly být zavřeny.
Chudobným opatřuje obec šatstvo nebo poskytuje jim peněžitou podporu jednorázovou nebo stálou 2 – 3 zlaté měsíčně,
později více, platí za ně byt rodině, která se chudáka ujala,
nemocným získává opatrovnici nebo je posílá do nemocnice,
nedospělé sirotky svěřuje spolehlivým rodinám nebo některé ženě za peněžitou náhradu, případně za bezplatné užívání
kousku obecního pozemku. Odrostlejších dětí, čtyř až šestiletých a starších najímají rolnické rodiny, u kterých tyto děti
slouží, vykonávajíce rozmanité drobné práce v domě a při
hospodářství, v létě ponejvíce pasou dobytek, za což dostává
se jim stravy a ošaty. U hospodáře pak zůstávají ještě nějakou
dobu po ukončení školní povinnosti při mírné mzdě. Od roku
1890 obec dává sirotky též na vychování do sirotčinců církví
vydržovaných s řádným vybavením za roční příspěvek 40 K.
Nejmenovanému hospodáři v roce 1903 obec platí ročně 20
K, aby nejmenovanému nenapravitelnému tulákovi poskytoval nocleh ve své maštali. Jiného darebného tuláka posílá obec
do polepšovny. Posílá podpory svým příslušníkům zdržujícím
se v jiných obcích, poskytuje podpory i cizím příslušníkům a
platí ošetřovné v nemocnicích. Ku hrazení chudinské potřeby
sloužil chudinský fond, o němž obecní výbor v roce 1898
sděluje, že jej vede již po několik let.. Též pohřební útraty za
chudé platí. V té době vyskytuje se i mezi chudými několik
hluchoněmých. Místní sirotky má od roku 1912 v patrnosti
čtyřčlenná, obecním výborem zvolená, sirotčí rada. V roce
1914 přistupuje obec za člena Okresního sirotčího spolku s
ročním příspěvkem 50 K. Chudinské podpory po roce 1900
se postupně zvyšují, zvláště za války a ještě v prvních letech
po válce. V roce 1920 činí měsíčně podpora chudinská 20
– 50 Kč, za ošetřování sirotka v cizí obce se platí 3 Kč denně.
Někteří práce neschopní chudí jsou vedle nedostačující jim
podpory odkazováni na dobročinnost sousedů. Roku 1929
současně se stavbou školy obec postavila při potoku Lýkovém chudobinec se šesti pohodlnými, světlými a vzdušnými
byty, kde jsou umístěni místní chudí jednak zdarma, jednak
za mírný nájem. Stavba vyžádala si nákladu 70 tisíc Kč. V
roce 1930 prezident Masaryk svolil, aby byl chudobinec v
čísle 210 nazýván „Masarykův chudobinec“. V roce 1929
byl též proveden soupis přestárlých a nemajetných osob, překročivších 65 let věku.
• V roce 1912 obec zřídila za přispění okolních zájemců na
návsi u kostela studnu, kterou opatřila v roce 1917 pumpou.
Druhou studnu zřídila v horním konci u Machlíků, kterou
též opatřila pumpou v roce 1927, přičemž první pumpa byla
nahrazena novou. Za obě pumpy zaplaceno 1191,30 Kč.
• Za války jednáno o zřízení mostní váhy na vážení dobytka, která konečně koupena roku 1924 za 2100 Kč. Byla umístěna v kůlně, kterou obec postavila u stodol rolníka Josefa
Valcháře č. 3. Za používání váhy stanoven poplatek za 1 kus

od chovatelů dobytka 1 Kč, od řezníků a obchodníků dobytkem 1,50 Kč. K tomu ustanoven výběrčí, který z vybraných
peněz 50% odvádí obecní pokladně.
• V roce 1928 koupila obec pojízdnou stříkačku na ničení
hmyzu za 500 Kč, je v úschově u rolníka Josefa Adámka pod
dozorem čtyřčlenné komise. Denní poplatek za užívání 5 Kč.
• Jablůnečtí občané již dávno toužili po zavedení výročních dobytčích trhů ve své obci, spatřujíce v nich rozmnožení
příjmů obecních i soukromých. Když první jejich žádost v
roce 1887 místodržitelství moravské zamítlo, obnovili ji v
roce 1896, kterou však stihl stejný osud. Teprve státní převrat s rozvinutou svobodou občanskou a hospodářskou dával
obci naději na zdárný výsledek, a tak obecní zastupitelstvo
předkládá v březnu 1922 novou žádost o povolení čtyř dobytčích a výkladních trhů, které zemská politická správa v lednu
1923 povolila a zároveň schválila i tržní řád. Trhy dobytčí a
výkladní stanoveny na jeden a týž den: první trh v pondělí
po Zvěstování Panny Marie (27. 3.), druhý ve středu po Sv.
Duchu (7. 6.), třetí v pondělí před Narozením Panny Marie
(4. 9.) a čtvrtý v pondělí po Všech svatých (6. 11.). Tržní
poplatky stanoveny takto: z koně 5 Kč, z hříběte 2 Kč, z
hovězího 5 Kč, z jaloviny z telecími zuby 4 Kč, z telete 2 Kč,
z ovce nebo kozy 1 Kč, jehněte nebo kůzlete 50 haléřů, vepře
2 Kč, sacího zvířete přivedeného s matkou 50 haléřů, selete 1
Kč. Po mnoha úvahách a návrzích zvoleno pro tržiště místo
Na Výpustě u Lýkového potoka, kde dnes stojí chudobinec.
Tržiště oploceno a cesta k němu upravena. První dobytčí a
výkladní trh byl konán dne 4. září 1923.
• Chov plemenných býků v obci byl až do roku 1880 ponechán soukromému podnikání. Teprve roku 1883 ujímá se obec
chovu. Zakupuje býka a svěřuje jej Janu Sirnicovi, rolníku
č. 56. Na výživu býka obec poskytuje chováčovi kus obecní
louky, s níž možno skliditi asi dvě fůry sena. O chov plemenných býků pečuje komise pro zvelebení chovu dobytka, která
již v prvním roce činnosti naznala potřebu druhého býka, leč
obecní výbor této potřeby neuznal ani v roce 1889 pro nastalý
stav hovězího dobytka a pro případné výlohy. Teprve roku
1906 opatřen druhý býk. Na chov obou býků poskytuje obec
800 K (1912) a dva díly louky u Papírny.
• Když v roce 1880 zřizovaly se na Moravě zdravotní obvody, zvolena i obec Jablůnka za sídlo zdravotního obvodu, jejž
tvořilo 8 obcí: Jablůnka, Pržno, Ratiboř, Kateřince, Hošťálková, Mikulůvka, Růžďka a Bystřička. Prvním zdejším
obvodem byl jmenován ranhojič Topper, dosavadní panský
lékař v Hošťálkové. Po něm nastoupil MUDr. Jaroslav Váša,
který tady pobyl jen krátkou dobu, nastoupiv místo obvodního lékaře v Rožnově. Hned po jeho odchodu zdejší místo
nastoupil roku 1896 MUDr. Karel Estetik, rodák vsetínský,
dosavadní obvodní lékař ve Slušovicích, který brzy po svém
příchodu postavil si zde účelný dům číslo 164.Zřízením nového zdravotního obvodu se sídlem v Hošťálkové roku 1926
byly ze zdejšího obvodu vyňaty obce Hošťálková, Ratiboř a
Kateřince. Z nařízení zdravotní rady ustanovena v roce 1886
pro obec Jablůnku porodní bába Tereza Kuropatová, později
Františka Matušová. Na stálé naléhání politického úřadu, které se od roku 1880 několikrát opakovalo, aby totiž obec zřídila si isolační nemocnici, obec z nesnází všelijak si vypomáhá
nemajíc peněz na postavení zvláštní budovy. Zatím k tomu
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účelu najímá soukromé místnosti. Ačkoli se roku 1894 rozhoduje k okamžité stavbě, která měla státi při cestě ke hřbitovu, nikdy k tomu nedošlo. Úřední nátlak pominul, když byla
ve Vsetíně zřízena městská nemocnice, kamž byli i nakažliví
nemocní z Jablůnky dopravováni. V podezření šiřitele tyfové
nákazy byl Dědinský potok před jeho úpravou.
• Od roku 1928 zřízena je pravidelná soukromá autobusová
doprava na trati Hošťálková – Jablůnka – Vsetín. Stanoviště
autobusu v Jablůnce jest u nádraží. Ve zdejší obci jsou 2 auta
osobní, 1 dopravní a 1 motocykl. Automobilová jízda velice
obtěžuje chodce a obyvatele bydlící při silnici jednak tím, že
kola aut rozstřikují vodu a bláto až do oken domků, jednak
tím, že jimi zvířený prach oslepuje a dusí chodce a otevřenými okny vniká do bytů. Aby alespoň částečně nepříjemným
a škodlivým účinkům prachu bránili, obyvatelé bydlící podél
silnice alespoň v sobotu večer a v neděli polévají vodou silnici před svými domy. Leč proti otravným výfukovým plynům
jsou bezbranní.
• První radiové lampové přijímače s amplionem pořídili si
v Jablůnce roku 1926 Gustav Valchář a W. G. Hartwig.
• O bezpečnost stará se četnická stanice, o kterou usiloval
obecní výbor již v roce 1889 nabízeje pro četníka bezplatný
byt na 3 – 4 roky. V důsledku této nabídky a ovšem naléhavé potřeby zřízena zde roku 1892 četnická stanice s jedním
četníkem – jmenoval se Hrabal – která pak v roce 1899 byla
rozmnožena o dva muže. Zpočátku byla umístěna v domě
tehdejšího starosty obce Františka Knížka č. 43, později na
Papírně, kde jsou četnické kasárny a rodinný byt pro vrchního
strážmistra, jímž jest od roku 1913 Pavel Fiala. V přítomné
době (1930) s ním působí strážmistři Vojtěch Kouřil a Josef
Sedlák, oba od roku 1923. K obvodu četnické stanice patří
obce: Jablůnka, Pržno, Mikulůvka, Bystřička a Růžďka.
• Mravnostní policii vykonávala obec odedávna jednak
zvoleným policejním komisařem, jednak obecním sluhou
(strážníkem). Dozírá, aby v hostincích byla dodržována policejní hodina, která od roku 1910 byla prodloužena z desáté
na jedenáctou hodinu noční. Noční toulky po 10. hodině a
rušení nočního klidu se trestají. Obecní strážník při tanečních

zábavách v hospodách netrpí školních dítek a rozhání ty, kteří
se kupí před hospodou. Obec zakročuje proti svárlivým rodinám, ty pak, kteří vedou pohoršlivý život nebo jsou cizímu
majetku nebezpeční, vykazuje z obce.
• Jídelní lístek chudé rodiny bez zaměstnání v roce 1933:
ráno kafé ze rži, v poledne jednúc zemňáky a zasmaženica,
po druhúc zemňáky a kyselica. Žertem doporučován tento
prostředek, jak bídu z chalupy vyhnat: „Napéct naráz tol
chleba, až sa jím pokryjú všecky lavky v izbě. Bída si pak
nemá nač sednúť a uteče z chalupy.“
• Lidové zvyky – po šmigrustě chodí nejen děti, ale i dospělí hoši, ba i ženáči. I ti mají s sebou v kapse metlice svázané z
březových proutků, někdy z dřínových a šmigrustují všechny
ženské v domě. Chodívá jich spolu 5 – 10. Od hospodyně
se jim dostane počastování lepší kořalkou (koňakem), kterou si hospodyně již předem k tomu účelu byla připravila.
Třé králé chodí po Jablůnce v mnoha skupinách od Nového
roku až do svátku Tří králů. Za starších dob oslavovány byly
společensky (v hospodě i doma( tyto jmeniny: Josef, Marie,
Jura, Jan a Martin. Dosud (1933) se tento zvyk zachovává jen
u Josefa, kdy vpředvečer jmenin nebo brzo ráno v den jmenin vyhrává venkovská dechová hudba před každým domem
zámožnějších Josefů. Na Vánoce 2 – 3 děti spolu chodí po
koledě zpívajíce vánoční písně. Dostávají po 20 – 30 haléřích
a kousek buchty nebo koláče. V pondělí v ostatky chodí po
dědině tři muži dům od domu s „medvědem“. Z nich jeden
vodí medvěda a druhý hraje na tahací harmoniku, při jejíž
zvucích medvěd mručí, tančí a honí děti, které se na něho
tlačí a všelijak ho znepokojují. Medvěd má na hlavě masku
a je oblečen v kožich naruby obrácený, od něhož vzadu visí
dlouhý ocas ze slámy spletený.
• A jaké bylo počasí v prosinci 1937? „Teplota drží se kolem
0. 7.12. napadla první vrstva sněhu, poté přeháňky dešťové a
bláto při teplotě nad 0. To trvá až do 19. 12., kdy za prudkého
severního větru padá sníh. 23. 12. dostavil se citelný mráz
(-18), ale již příštího dne polevilo. V dalších dnech sněží, 29.
12. mráz (-20), letos největší, 31.12. ráno (-12).“
Vybrala: Jana Brinčeková

SVAZ ŽEN INFORMUJE

ní akcí, které jsou pořádány v rámci Zlínského kraje. V letošním
roce se uskutečnil projekt v rámci Evropské unie na téma Nezaměstnanost žen. Tento seminář proběhl ve dvou víkendových blocích ve Zlíně - Kostelci. V rámci okresu byly z naší organizace
vybrány 4 členky.
Činnost ZO ČSŽ není určena pouze starším ženám, ale i mladé
ženy by zde našly kvalitní vyplnění svého volného času.
Do roku 2008 přejeme všem členkám i ostatním občanům
Jablůnky hodně zdraví a osobní pohody.
Pro ČSŽ v Jablůnce zpracovala V. Marková

V současné době se neustále zvětšují rozdíly mezi životem na
vesnici a ve městě. Tyto jsou patrné zejména v několika oblastech.
Jedná se zejména o ekonomickou oblast, kdy zejména starší
obyvatelé vesnice nemají možnost využívat výhodných nákupů v
nejrůznějších supermarketech.
Jsou odkázáni pouze na prodejny v místě bydliště, kde nakupují
zboží za nesrovnatelně vyšší ceny. Velkou roli hraje také cena za
dopravu a vlastní fyzická schopnost starších občanů, která je rovněž omezuje v cestování.
Avšak největším nedostatkem života na vesnici je malá nebo
téměř žádná možnost kulturního vyžití, zejména starších občanů.
Tuto mezeru v životě obce se snaží zaplnit svou činností Základní organizace Českého svazu žen v Jablůnce.
Během uplynulého roku ZO ČSŽ Jablůnka uspořádala několik
akcí, které se setkaly s velkým ohlasem členek.
Výbor ZO ČSŽ se snaží o to, aby činnost byla pestrá a přitažlivá. Pořádá setkání u příležitosti Mikuláše, Dne matek, opékání
buřtů, nejrůznější výlety apod.
Na těchto setkáních si všechny ženy hezky popovídají, zavzpomínají na dřívější doby, zazpívají a někdy si i zatančí.ZO ČSŽ
Jablůnka se snaží i o sebevzdělávání svých členek tím, že se účast-
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Občané Jablůnky, sestry a bratři hasiči,
i letos Vám přinášíme přehled akcí a zhodnocení práce Sboru
dobrovolných hasičů Jablůnka za rok 2007. První větší akcí v
tomto roce byl tradiční Hasičský ples, který díky sponzorům a
našim členům nabízel bohatou tombolu při poslechu příjemné
hudby. Sponzorům děkujeme za jejich podporu a věříme v další
spolupráci i v následujících letech. Na jaře se konala soutěž O
nejlepší Jablůneckou Jabkovicu a nejlepší Jablečnů buchtu. Tato
akce pořádaná OÚ za naší spolupráce je v obci velmi oblíbená a doufáme, že se rovněž stane tradicí na každá rok, stejně
jako Kácení máje a ostatní letní zábavy. Většina kulturních akcí
se pořádá na výletišti za OÚ. Jsme přesvědčeni, že i přes hlasitou hudební produkci, která zajisté ruší obyvatele domů v okolí
tohoto výletiště, se rádi zúčastníte našich akcí plánovaných opět
na letní měsíce roku 2008. Určitě také budeme opakovat cimbálový večer pro všechny spoluobčany – nejen ty dříve narozené.
Letos jsme ale také pořádali soutěž v požárním sportu O putovní pohár starosty obce Jablůnka, který již potřetí v řadě vyhrálo
družstvo z Karolinky – města a získalo jej do trvalého držení. Na
kolbiště požárního sportu se letos vrhlo také družstvo mladých
hasičů, i když bez výraznějších výsledků. Doufáme, že z řad
rodičů, nebo známých mladých hasičů se najdou dobrovolníci,
kteří nám budu schopni pomoci s přípravou a cvičením mládeže.
Současný trend podporuje především počítačové hry, internet a
pozapomíná se na kolektivní aktivní sporty. Soutěže v požárním
sportu jsou jednou z možností jak zlepšovat fyzickou kondici,

motorické schopnosti i schopnost kolektivní spolupráce.
Sbor dobrovolných hasičů v naší obci je nejen dobrovolnou
složkou, která zajišťuje prevenci proti požárům apod., snaží
se také přispívat k bezproblémovému chodu obce, ale svou
činností přispívá do oblastí společensko – kulturní i sportovní. Věříme, že i v dalších letech nám zachováte přízeň a možná se někteří z Vás budou chtít přidat do našich řad.
V roce 2008 přejeme všem spoluobčanům zdraví a spokojenost, děkujeme sponzorům za podporu a těšíme se na
shledanou pouze při kulturních, společenských a sportovních
akcích nikoliv požárech, či jiných živelných katastrofách.
Za SDH Jablůnka Irena Hrušková

Činnost jednotky požární ochrany v roce 2007
Jednotka požární ochrany (JPO) je zřizována každou obcí a i
Jablůnka má tu svou. Skládá se z 12 hasičů, kteří jsou v případě
potřeby ve dne v noci připraveni zasáhnout na místě jakékoliv události. V Jablůnce tato jednotka v podobě jak ji známe z posledních
několika let od povodní, požárů apd. funguje již od roku 2002.
V roce 2007 tato jednotka zasahovala 22x při událostech nejrůznějšího charakteru nejen v Jablůnce, ale i v Liptále, Bystřičce
a jiných obcích. Jako časově nejnáročnější byl zasahujícími hasiči naší jednotky hodnocen požár UNIMO buněk ve Valašském
Meziříčí 10. dubna na kterém naše jednotka zasahovala 9 hodin
s oběma vozidly. Naopak nejnebezpečnější byl požár nákladního automobilu 7. května na železničním přejezdu na Bystřičce,
kde do hořícího kamionu u kterého již zasahovali hasiči, narazila

menou povinnost majitelů topidel na tuhá paliva, nechat si 6x do
roka zkontrolovat kouřovod i topidlo.
Pro občany obce jsme i letos pomáhali udržovat průchodnou
kanalizační síť, likvidovali jsme nebezpečný hmyz, nebo odklízeli různé překážky z místních komunikací. Celkem to bylo
14 výjezdů technických pomocí. Na všechny tyto výjezdy i na
výjezdy k požárům, povodně, nebo dopravní nehody se musíme
připravovat. K tomu slouží školení a stanicích profesionálních
sborů ve Vsetíně i Valašském Meziříčí, nebo námětová cvičení.
Hodin strávených na učebnách jsme si letos užili hodně, proto
jsme uvítali 4x cvičení v praxi. Pro občany Jablůnky asi nejznámější bylo cvičení IZS 18. října na obchvatu Jablůnky, kde byla
simulována dopravní nehoda autobusu s cestujícími. Do tohoto
cvičení jsme byli zapojeni spolu se stanicemi HZS Vsetín, HZS
Valašské Meziříčí, Záchranou službou i Policií ČR.
Rádi mezi sebou přivítáme ty z Vás, kteří chtějí pomáhat
stejně jako my.
Do nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Za JPO II Jan Matoušek

lokomotiva jedoucí od Jablůnky. U tohoto zásahu se nikomu ze
zasahujících hasičů nic nestalo. Letos se ohnivý kohout nevyhnul
ani Jablůnce. U nádraží ČD 10. listopadu hořela buňka ve které
přespávali dva dospělí muži, z nichž jeden byl při tomto požáru
ohrožen na životě. Pro svou imobilitu se nemohl bez cizí pomoci
dostat z již hořící buňky. Naštěstí byl zachráněn dvěma pohotovými muži, kteří jej vytáhli. Při této příležitosti bychom chtěli připoJablůnecký zpravodaj  strana 12

SOKOL JABLŮNKA
Jako každoročně jsme po prázdninách zahájili pravidelné
sokolské cvičení pro žactvo a seniory.
K naší radosti se nám přihlásilo několik mladších žáčků,
kteří snad nahradí odchod bývalých žáků a žákyň na střední školu. V minulosti jsme se poměrně úspěšně zúčastňovali
gymnastických závodů.
Dvakrát jsme se dostali až do celostátního přeboru. Litujeme, že zájem zúčastnit se
jakýchkoliv závodů se u této
nové generace vytratil. U
žáků hlavně převažuje zájem
o míčové hry. Chybí nám
také mužský cvičitel, který by
dokázal zkrotit příliš mnoho
energie u chlapeckých složek.
Nedostatek nářadí a obtížnou
přípravu ke cvičení hodláme
nahradit nákupem drobného
náčiní a míčů pro zpestření cvičebních hodin. Mimo
běžné cvičení jsme připravili
několik výletů na kolech – k
pramenům Horní Bečvy, návštěvou muzea, další výlet k
soutoku Horní a Dolní Bečvy
a společné koupání s opékáním buřtů. V říjnu jsme se
zúčastnili atletických závodů
ve Val. Meziříčí, kde jsme

STEZKA ODVAHY
Dne 26.10.2007 se na tenisových kurtech v Jablůnce, pod
záštitou TJ Spartak Jablůnka, uskutečnil 3. ročník Dýňové
slavnosti tentokrát pod názvem- Stezka odvahy. Pořadatelé
se rozhodli letos udělat akci venku v přírodě.
Stezka vedla kolem hřbitova a smuteční síně, přes pole a do
lese nad Jablůnkou.Vyznačena byla fáborky a svíčkami, aby
se nám žádná skupinka neztratila.
Od 16.00 hod se na kurtech shromažďovaly děti v
nejrůznějších strašidelných maskách v doprovodu svých
rodičů. Přinesly si s sebou také lampióny, aby se neztratily
v lese. Na děti čekala na hřišti hodná strašidla, která jim
pomohla opéct špekáček, vyrobit si vlastní wodoo, které je
chránilo před strašidly na stezce. Při čekání na setmění si
všichni společně vyzkoušeli výt na měsíc a vydávat další
strašidelné zvuky, aby je bylo slyšet až v lese u strašidel.
Pořadatelé pak vyhodnotili nejstrašidelnější masku, která
si odnesla pěknou hodnotnou cenu. Všichni si také mohli
zakoupit lístky do bohaté tomboly.
Před začátkem stezky musely děti namalovat své rodiče,
kteří přišli bez masek, strašidelnými barvami, aby ani na ně
strašná strašidla nemohla..
A pak už hurá na stezku. Na prvním stanovišti u hřbitova
čekala mrtvá nevěsta a smrťák. Děti měly za úkol naučit se
zpaměti krátké čtyřverší od Karla Jaromíra Erbena. Pokud se

získali v kategorii ml. žáků 1. místo.
29. 10. 2007 jsme byly obě vyhodnoceny za dlouhodobou dobrovolnou a bezplatnou práci s dětmi.
Za tuto činnost nám byly předány hejtmanem Zlínského
kraje pamětní medaile. Předávání proběhlo slavnostně a velmi si tohoto ocenění považujeme.
Martinková Jiřina, Tajzlerová Olga
TJ Sokol Jablůnka – Pržno

jim to podařilo, dostali sladkou odměnu a razítko a mohly
pokračovat dále. Na další kontrole zazpívaly děti písničku
a pokračovaly po cestě na střed pole. Tam na ně čekal upír
a velká rakev osvětlená červenými svíčkami, ve které ležel
druhý upír. Úkolem na tomto stanovišti bylo položit věnec
česneku na rakev. Toto stanoviště bylo dětmi v kronice, která
byla na posledním stanovišti, hodnoceno jako nejlepší ze
všech. Pak pokračovaly skupinky dětí do lesa, před kterým
na ně v trávě číhala zlá mumie. Ta vyběhla vždy, když byly
slyšet blížící se hlasy. V lese byla stezka označena svíčkami,
podle kterých děti pokračovaly hlouběji a hlouběji. Tam na
ně číhala ještě maska Vřískotu, mimozemšťan,loupežníci a
čarodějnice.Připraveny byly 3 stanoviště a celým lesem hrála
strašidelná hudba. Jedním z úkolů bylo otisknout vlastní
ruku, namočenou v červené barvě, na bílé prostěradlo,poznat
bylinky podle vůně a vyndat srdce z hadrového loupežníka.
Nakonec ještě úpis vlastní rukou v kronice a pak honem
zpátky na kurty, kde děti předložily kartičku s razítky, které
dostávaly na každém stanovišti, a dostaly balíček s perníčky
a sladkostmi.
Celou akci jsme zakončili diskotékou a společenskými
hrami.
Doufáme, že akce se všem zúčastněným líbila a těšíme se
na všechny i příští rok na čtvrtém ročníku Stezky odvahy.:)
Děkujeme taky našim sponzorům, kterými letos byli: Obec
Jablůnka, Svíčkárna Pržno, firma Matthias Meidlinger CZ
s.r.o., ZŠ Jablůnka, Vala Richard a Žemlíková Helena.
Denisa Žemlíková
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MISTREM REPUBLIKY se stal Jablůnčan
Patnáctiletý Tomáš Paprstka letos bohatě rozšířil svou sbírku medailí a pohárů ze závodů na horských kolech. Zvítězil v sérii závodů Valašského poháru, v seriálu ČEZ Cupu.
Svými výsledky si zajistil nominaci za Zlínský kraj na hry
III. Olympiády dětí a mládeže České republiky v Ústí nad
Labem, kde získal zlatou medaili. Další zlatou medaili a titul
mistra republiky vybojoval v těžkém závodě na šumavském
Zadově. Nic z toho nebylo zadarmo. V tréninku najezdí na
kole okolo 8 000 km a v autě na závody to bude mnohem
více. V současnosti bojuje o medailové posty v cyklokrosu.
Také Tomášův starší bratr Radim si připsal letos další úspěchy – např. vyhrál závod Českého poháru ve sjezdu horských
kol ve Velkých Karlovicích a celkově zvítězil v seriálu Českého
poháru. Nebylo to lehké, protože ve sjezdu rozhodují o umístění
závodníků desetinky vteřin. Pevně věříme, že jim a všem dal-

ším Jablůnčanům, které budou svými úspěchy inspirovat, vydrží
zdraví, chuť a vůle závodit. Budeme vám držet palce.
Na vlastní kůži si mohli vyzkoušet cyklistiku zájemci do 15
let v areálu ZŠ Jablůnka ve třech ročnících „Jablůnecký MTB
mládeže“, který pořádali manželé Paprstkovi, P. Vizina a další
nadšenci za podpory ZŠ a OÚ Jablůnka. O tom, že horská i sjezdová kola se těší čím dál větší oblibě, svědčí účast 120 závodníků na posledním ročníku.Velcí i malí (např. z MŠ), jezdili
na náročných tratích a s chutí bojovali ze všech sil o medaile.
Výsledky a fotografie naleznete na www.jablunecka-mtb.wz.cz,
které vytvořil další jablůnecký závodník Peťa Vizina.
Závěrem bychom chtěli touto cestou poděkovat OÚ Jablůnka, který podporuje sport a také pořádání různých soutěží a
závodů v obci, základní škole, sponzorům, spolupořadatelům,
závodníkům i všem fanouškům.
Fan Club Kovářovi

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 pod vedením trenérského tandemu Kovář – Kamas figurují v tabulce na 7. místě, což je nejlepší umístění po podzimu za
poslední roky. Ve 13. utkáních získali 18 bodů za 4 výhry, 6 remíz
a 3 prohry s pasivním skóre 22:25. V utkáních na soupeřových
hřištích patří mezi nejlepší, zato domácí fandy potěšili výkonem
či bodovým ziskem jen sporadicky. Nejlepšími střelci jsou René
Bartošák se 7. brankami a kapitán Zdeněk Mrlina (4).		
Jablunecká rezerva obsadila v tabulce 5. pozici, když získala v 10.
zápasech 14 bodů (4 - 2 - 4, skóre 27:22). Konto soupeřů nejvíce
zatížíli 5. brankami hráči „áčka“ Robin Biel a René Bartošák, který je v Jablůnce na hostování z Jarcové.
11 bodů (3 – 2
– 6, 19:28) v 11. odehraných utkaních a 8. místo tabulky je podzimní bilance dorostenců a jejich trenéra Robina Biela. Nejlepším
střelcem tohoto týmu je Matěj Štěpánek (4).		
Trenérské duo Radek Roubal a Jan Havlík se svými svěřenci
získali v 6. utkáních mladších žáků 4 body, které jim zajišťují 7.

příčku tabulky. Nejčastějšími střelci jsou Machálek (5) a Havlík
(2).		
Zimní přestávku vyplní týmy tréninky v jablunecké tělocvičně. Muži jsou přihlášeni na zimní turnaj na umělé trávě ve Val.
Meziříčí, který loni v konkurenci týmů I.B třídy suverénně vyhráli.V plánu zimní přípravy by také neměly chybět běžky, získávání fyzické kondice výběhy na „Pržáky“ a každoroční vánoční a
silvestrovský fotbálek na hřišti. Jako roky předešlé tak i letos se
uskuteční fotbalový ples pořádaný fotbalisty Jablůnky, který se
bude konat v březnu 2008 a 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.		
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.		

Jablůnecký zpravodaj vydal Obecní úřad Jablůnka 15.prosince 2007. Sazba a tisk: tiskárna Garamond Vsetín, tel.: 571
419 206. Distribuce Jablůneckého zpravodaje v obchodní síti.

