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Slovo našej starostky
Vážení spoluobčania!
Máme už za sebou I. polrok roku 2013
a chcem Vás informovať o vykonaných
investičných akciách a pripravovaných, ktoré
máme v pláne ešte v tomto roku zrealizovať.
Po ukončení rekonštrukcie vykurovacieho
systému v základnej škole bola v máji
zrealizovaná rekonštrukcia podlahy v telocvični
z finančných
prostriedkov
ministerstva
školstva. Pred rekonštrukciou podlahy bola
telocvičňa vymaľovaná. Po týchto prácach bol
urobený nový obklad stien v telocvični
a šatniach. Zostáva ešte urobiť rekonštrukciu
sociálnych zariadení. Finančné prostriedky na
tieto práce boli základnej škole poskytnuté
z rozpočtu obce. Objekt telocvične bude
kompletne obnovený.
Obnovu už potrebovalo priestranstvo pri dome
smútku. Betónové kocky sme nahradili pri
dome smútku a príjazdovej ceste do cintorína
zámkovou dlažbou. Na dome smútku by bolo
potrebné vymeniť okná, položiť novú dlažbu
na schody a obnoviť sokel. Postupne bude
potrebné urobiť nátery oplotenia pri dome
smútku ako aj oplotenia cintorína.
Práce na obnove fasády domu kultúry
a obecného úradu sme začali realizovať
a zahájené budú tiež práce na obnove
hasičskej zbrojnice a garáží obecného úradu.
Z fondov EU začíname budovať zberný dvor.
Čo sa týka realizácie kanalizácie II. etapy
práce postupujú podľa harmonogramu aj
napriek nepriaznivému počasiu, ktoré bolo
v začiatkoch výstavby.

Ak proces verejného obstarávania na
zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia chodníka na
ulici Červenej armády“ bude úspešne
ukončený, ešte v tomto štvrťroku by mali byť
zahájené práce.
Alena Hazuchová
starostka obce

Deti sa rozbehli v ústrety prázdninám, chodby
škôl osireli a leto zazvonilo na zvončeky. Čas
prázdnin je v plnom prúde, a preto Vám
chceme zaželať, aby ste si užívali teplé
a slnečné dni plné pohody, oddychu a radosti.
kolektív pracovníkov OcÚ Jablonica

Medzinárodný hádzanársky turnaj
v Jablonici
Dňa 20. júla 2013, t. j. v sobotu, sa od 9:00
do
20:00
h
uskutoční
Medzinárodný
hádzanársky turnaj Old Stars muži a ženy. Na
základe spolupráce Old Stars Jablonica, Obce
Jablonica, základnej školy a sponzorov sa
turnaj uskutoční v priestoroch Základnej školy
v Jablonici.
Na turnaji bude bohatá tombola, cigánska
pečienka, osviežujúce nápoje.
Účasť prisľúbil aj Ivan Jakeš s motorkou –
účastník Rely Dakar.
Za účasti mužstiev: Jablonica, Freyburg
(Nemecko), Rožnov pod Radhoštěm (ČR),
Senica, Malacky, Pezinok, Bratislava, Trenčín,
Hlohovec, Nové Mesto nad Váhom, Nitra,
Bánovce nad Bebravou, Šaľa,...
Tešíme sa na Vašu návštevu. Vstup zdarma.

Obec Jablonica
Vás srdečne pozýva na
IV. ročník súťaže
JABLONICKÝ KOTLÍK
Termín konania: 24. august 2013
Miesto konania: pred Domom kultúry
Jablonica
Kontakt na prihlásenie: 034/6583 123 p.
Harasníková alebo na mail:
denisa.kocurikova@jablonica.net
Termín prihlásenia: do 12. augusta 2013
Podmienky súťaže:
• počet členov družstva sú maximálne 3
osoby,
• do súťaže sa môžu zapojiť družstvá bez
ohľadu na vek a miesto trvalého pobytu,
• súťažný poplatok je 20 €. V poplatku sú
zahrnuté: 3 kg mäsa na guláš z diviny, 2
kg cibule a chlieb.
Organizačné pokyny:
• zahájenie prípravného procesu začne
o 11:00 h,
• Obec Jablonica zabezpečí pre súťažné
družstvá: 1 stôl, 2 lavice, palivové drevo,
25 plastových tanierov a lyžíc, obrúsky,
• súťažné družstvá si na varenie gulášu
zabezpečia potrebné náradie a ostatné
suroviny potrebné na guláš podľa
vlastného uváženia,
• obec
zabezpečí
odbornú
porotu
a hygienický dozor,
• hodnotenie
uvareného
gulášu
sa
predpokladá na 15:00 h,
• po vyhodnotení sa zaháji dobrovoľný
predaj gulášu verejnosti,
• počas popoludnia budú zabezpečené
atrakcie pre deti, hudobný program
a občerstvenie.

vysádzame muškáty, ktoré postupne miznú
a opakovane sa ich snažíme dosádzať, ale
márne. Podobný osud „stíha“ aj kvety
vysadené pri dome služieb. Deň čo deň je tam
o nejakú tú kvetinku menej. Nezostáva nám
nič iné len sa zmieriť s tým, že naša snaha
o zveľadenie obce, nie je každým občanom
pochopená. Ale je tu ešte nádej v to, že naším
kvetinkám sa darí a zároveň chceme
poďakovať
ich
novým
majiteľom
za
starostlivosť, ktorú im poskytujú.
DK

Mali by sa inšpirovať
Vlastníci ale i ostatní zodpovední by sa mali
inšpirovať starostlivosťou o chátrajúci kaštieľ v
Jablonici, záujmom s akým sa pustili v
Oponiciach do rekonštrukcie tamojšieho
zámku, ktorý má rovnakých pôvodných
majiteľov.
Takto vyzeral kaštieľ v Oponiciach pred 4-mi
rokmi.

Takto vyzerá dnes.

Na všetkých, ktorí sa zúčastnia na tejto akcii
a na ostatných občanov a návštevníkov sa teší
organizátor súťaže.

Ako sa im darí?
Každoročne sa snažíme našu obec skrášliť
výsadbou kvetín. Pred domom kultúry tradične

Jozef Krutý
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Udialo sa
Čistý chotár 2013
20. apríl 2013 sa niesol v znamení čistenia
chotára v našej obci. Do tejto očistnej brigády
sa zapojili členovia spoločenských organizácií,
združení a občania. Spoločne sa ráno o 8:00 h
stretli vo dvore obecného úradu, aby si
rozdelili jednotlivé lokality, ktoré bolo potrebné
vyčistiť.
Vybavení
rukavicami,
vrecami
a malým občerstvením sa každý odobral na
miesto, ktoré mu bolo pridelené. Stavebný
odpad, pneumatiky, sklo, plasty, haluzovina,
odpad zo záhrad a iné nepotrebné veci to
všetko sa nájde navozené v prírode. Hlavným
poslaním tejto brigády bolo toto všetko
vyzbierať a uložiť do vriec a kontajnerov.
Vyzbieraný odpad potom naložili a odviezli
pracovníci Obecného podniku Jablonica tam
kam patrí, na skládku odpadov. Našim
najväčším želaním je, aby divokých skládok
v obci ubúdalo a časom, keď si ľudia
uvedomia, že odpad nepatrí do prírody, ale na
skládku aj vymizli.
Boli vyčistené nasledujúce lokality:
- za Cyprichom čistili Kvetoslava Otépková,
predsedníčka Jednoty dôchodcov na Slovensku
ZO Jablonica spolu s Kvetoslavou Valáškovou,
členkou ZO Únie žien Slovenska v Jablonici
- okolie Kovotvaru – vyčistili členky Jednoty
dôchodcov na Slovensku – ZO Jablonica Jozefa
Kocúriková a Vlasta Bilková
- cestu na Dúbravu, Pláňavu až po
železničnú
zastávku
Cerová
vyčistil
Kynologický klub Barvínek, a to predsedníčka
Mgr. Anna Hamerlíková a členovia: Zuzana
Švajdová, Viktória Jurovatá, Miroslav Regásek
- pri Valihorovi čistili poslanci OZ: Mgr.
Jaroslav Čerešník, Ing. Jaroslav Stanek, Ing.
Jaromil Búran a za Slovenský zväz záhradkárov
– ZO Jablonica Jozef Regásek
- okolie dela a priestranstvo pred
pivovarom čistili pracovníčky obecného
úradu:
Želmíra
Harasníková,
Denisa
Kocúriková,
Anna
Kováčová,
Zlatica
Škápiková, Katarína Závišová, do čistenia sa

zapojili aj občania PhDr. Margita Hološková
a prof. Ľudovít Hološka, akad. maliar
- Nádražnú ulicu vyčistili Jozef Krutý, Ružena
Krutá, Daniel Krutý, Viera Péčiová, Ladislav
Žák
- park vyčistili Božena Hazuchová spolu
s Máriou Juríkovou. Obe členky Jednoty
dôchodcov na Slovensku – ZO Jablonica
- čistenia okolia priehrady sa ujali rybári
Miroslav Brichta a Jozef Kocúrik st.
- športový areál základnej školy vyčistili
a zhotovili novú oznamovaciu tabuľu členovia
ŠK Jablonica: Tomáš Zavadil, Božena
Zavadilová, Michala Martišová, Pavol Poláček,
Branislav Bulgan, Ľuboš Filo, Lucia Melišová,
Lucia Bulganová a najmladšou brigádničkou
bola Justínka Bulganová.
DK

Záhradkári na výstave
V dňoch 2.- 5. mája sa konala na výstavisku
Incheba Expo Bratislava 34. medzinárodná
výstava kvetov Flóra Bratislava. Na tejto
výstave sa uskutočnil aj 18. ročník súťaže vo
viazaní
a aranžovaní
kvetov.
Jablonickí
záhradkári sa výstavy zúčastnili v piatok 3.
mája. Obdivovali sme krásu pestrofarebných
kvetov, zaujali nás nádherné aranžmá, skrátka
mali sme čo pozerať a obdivovať. Popri kráse
vystavovaných kvetov bol k zakúpeniu aj
široký sortiment tovaru pre dom a záhradu,
okrasné
dreviny
a rastliny,
kvetinové
dekorácie, keramika a množstvo iného tovaru.
Načerpali sme nové inšpirácie, čo to sme aj
nakúpili a vrátili sme sa domov spokojní.
Anna Dingová
ZO SZZ

Jablonica športovala a zároveň sa
zabávala
Obec Jablonica, Základná škola Jablonica,
Jednota dôchodcov Jablonica, Únia žien
Jablonica a Združenie kynológov Jablonica
usporiadali ku dňu detí športové dni, a to 31.
mája 2013 na cvičisku Združenia Kynológia
Jablonica, kde športovali babičky a detičky
a tiež sa zabávali rozličnými hrami. Bola
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vykonaná i ukážka prvej pomoci, kde si
zároveň , kto mal chuť a odvahu mohol
vyskúšať svoje umenie v poskytovaní prvej
pomoci. Pripravené bolo
opekanie a tiež
občerstvenie. Dňa 3. júna v Základnej škole
Jablonica
športovali deti a taktiež bola
vykonaná ukážka prvej pomoci, kde si deti
mohli vyskúšať i poskytovanie prvej pomoci.
Bola to veľmi pekná športová, náučná
i zábavná akcia.
Pri tejto akcii nám napomohli sponzori, ktorým
srdečne ďakujeme.

Kvetoslava Otépková
JD Jablonica

Nočná
súťaž
hasičov
starostky obce Jablonica

O pohár

Dňa 6. júla sa uskutočnil už 7. ročník nočnej
hasičskej súťaže O putovný pohár starostky
obce.
Nočnej súťaži však predchádzala súťaž
veteránov, o ktorú sme sa pokúsili v tomto
roku po prvýkrát. Odštartovali sme úspešne 1.
ročník veteránskej súťaže, kde družstvá

súťažili s technikou, ktorá má už niečo za
sebou - motorové striekačky PS-8, TS-8/8
vyrobené do roku 1979.
Súťaž veteránov začala o 19:00 h. Starostka
obce Alena Hazuchová privítala súťažiacich
a zaželala im dobrý štart a úspech v súťažení.
A aká bola účasť v 1. ročníku? Súťažilo 8
družstiev so striekačkami PS-8 podľa vopred
pripravených pravidiel, na dva pokusy, kde sa
rátal lepší čas. Škoda, že dve družstvá, ktoré
sa prihlásili sa napokon z rôznych technických
príčin súťaže nezúčastnili. A aké bolo
umiestnenie?
1. miesto
DHZ Sološnica s výsledným
časom 34,00 s
2. miesto DHZ Cerová, čas 35,39 s
3. miesto DHZ Jablonica II., čas 36,21 s
4. miesto Jablonica I., 5. Jablonica III., 6.
Senica II., 7. Brezová pod Bradlom, 8. Senica
I.
Víťazné družstvá si odniesli pekné poháre.
Naše tri družstvá mužov súťažili so
striekačkou, ktorú nám darovali naši priatelia nemeckí
hasiči.
V súťaži
nám
išlo
predovšetkým o to, aby sme ukázali, ako sa dá
súťažiť aj so staršou technikou, o ktorú sa
samozrejme
dobrovoľní
hasiči
starajú
a uchovávajú ju pre budúce generácie.
Veteránska súťaž mala úspech, zaujala nielen
súťažiacich, ale aj prítomných divákov. Bolo sa
na čo pozerať, sem tam sa vyskytli aj vtipné
okamihy. Veríme, že bude o ňu záujem aj
v ďalších ročníkoch.
Po súťaži veteránov nastal čas na nočné
súťaženie, teda bez osvetlenia, za sťažených
podmienok. Starostka obce privítala 5
ženských a 14 mužských družstiev, ktorým
zaželala veľa úspechov v požiarnom športe.
A tak o 22:00 h bola odštartovaná nočná súťaž
v požiarnom útoku, kde sa tiež súťažilo na dva
pokusy. Súťaž mohli prítomní diváci pozerať
aj v priamom prenose na filmovom plátne,
ktoré pripravili naši mladí hasiči.
Výsledky súťaže – ženy
1. DHZ Štefanov, čas 27,97 s
2. DHZ Senica II., čas 29,62 s
3. DHZ Senica I., čas 35,97 s
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4. miesto Senica III., 5. Polianka.
Muži:
1. DHZ Prievaly, čas 21,42 s
2. DHZ Pop .Močidlany, čas 22,29 s
3. DHZ Cerová, čas 23,30 s
4. miesto Gbely, 5. Podbranč HD II., 6.
Jablonica I., 7. Letničie, 8. Podbranč HD, 9.
Papraď, 10. Bílkove Humence, 11. Senica,
Trstín, Polianka, Jablonica II.
Družstvá žien a mužov umiestnených na 1.- 3.
mieste si prevzali poháre a za prvé miesto
ženy i muži aj finančnú odmenu. Putovný
pohár starostky obce za najlepší požiarny útok
získalo družstvo DHZ Prievaly s výsledným
časom 21,42 s.
Počas nočnej súťaže zaujala aj naša nová,
farbu meniaca priehľadná kaďa na vodu, ktorú
vyrobili naši šikovní hasiči za pomoci
sponzorov. Aj počasie prialo nášmu športu,
noc bola teplá a súťažiacich prišli povzbudiť
nielen domáci, ale aj cezpoľní. Samozrejme,
stánky s občerstvením a cigánskou pečienkou
boli počas celej súťaže navštevované. Naši
chlapci hasiči stíhali nielen obsluhovať, ale aj
súťažiť. Na dobrom priebehu súťaže
a spokojnosti súťažiacich i návštevníkov mali
zásluhu naši dobrovoľní hasiči, ktorým patrí
naše poďakovanie.
Anna Dingová
DHZ

Z činnosti ZPOZ
Ocenení darcovia krvi
Sú medzi nami ľudia, o ktorých ani nevieme,
že ich kroky pravidelne smerujú na transfúzne
stanice, aby darovali najcennejšiu tekutinu –
krv. Aj v našej obci je veľa darcov krvi, ktorých
spája humánna myšlienka a čin, dať kus seba
na záchranu života iných. Mnohí z nich sú už
držiteľmi plakety Dr. Janského.
ZPOZ v Jablonici pripravil dňa 7. júna 2013
slávnostný pamätný zápis darcov krvi, na
ktorom boli odovzdané strieborné a bronzové
plakety Dr. Janského „ Za darovanie krvi, za

záchranu života“, ktoré im udelil Slovenský
červený kríž.
Striebornú plaketu si prevzal Peter Vrábel,
striebornú a bronzovú plaketu Peter Dosoudil,
bronzovú plaketu si prevzala Marcela
Kocúriková a Pavol Piskla ml..

Starostka obce Alena Hazuchová vo svojom
slávnostnom
príhovore
vyzdvihla
ich
obetavosť, skromnosť a ľudskosť v tejto
neľahkej dobe, keď sa jednoduché ľudské
vlastnosti dostávajú často na okraj záujmu
človeka. Veď vďaka aj ich krvi sa zachránilo
mnoho detí, matiek, otcov... mnoho chorých
a trpiacich, ktorým uľahčili návrat z hranice
smrti a vliali do žíl novú nádej. Všetkým
oceneným darcom poďakovala za ich humánny
čin, zaželala im pevné zdravie, šťastie
a spokojnosť v rodinách, aby v ich humánnom
úsilí pokračovali ešte mnohé roky.
Po
slávnostnom zápise naši
darcovia
spomínali na ich začiatky, na zážitky, ktoré
počas darovania krvi zažili. Ešte raz
vyslovujeme úprimné ďakujeme.
Človek, odkiaľ berieš silu rozdávať sa?
Odkiaľ schopnosť rozmieňať sa na
drobné?
Ste púpavami rozfúkanými tam, kde vás
najviac
potrebujú.
Slniečkami
rozkotúľanými na všetky svetové strany.
Hviezdičkami.
Svetielkami
v tme.
Rozdávajte svoje teplo aj naďalej.
Ľudské ďakujem vám letí v ústrety.
Anna Dingová
ZPOZ
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Oslava jubilea
Roky ako voda plynú...Všedných dní rad,
občas sviatky...A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky. To ten čas.
Je neúprosný. Nedá sa zastaviť.
Čas postupne vpisuje vrásky a do vlasov
sype striebro, aby pripomínal prežitý
život.
Dňa 7. júna sme privítali po prvýkrát
v obradnej sieni našich občanov – jubilantov,
ktorí sa v prvom polroku tohto roka dožili
krásneho životného jubilea.
Pani Anna Špányiová, Agneša Jánošíková,
Alžbeta Oríšková, Anna Kurtová, Jozef
Tománek a Štefan Konečný oslávili 80 rokov
svojho života a pani Anna Závodná sa dožila
krásnych 95 rokov.

Pripravili sme pre nich malú slávnosť, spojenú
so zápisom do pamätnej knihy obce, aby sme
im zablahoželali a vyslovili slová uznania
a vďaky.
V slávnostnom príhovore starostka obce
poďakovala jubilantom za celoživotnú prácu,
za roky naplnené činmi. Aj ich roky sa míňali
uprostred radostí a starostí a ich životy sú
poznačené rôznymi udalosťami. Za každou
vráskou je skrytá nejaká životná skúsenosť,
nejaká životná radosť, nejaký životný bôľ.
A predsa majú srdcia otvorené dokorán a sála
z nich teplo, neha a láska pre svojich
najbližších.
Pani starostka im zaželala, aby boli stále
obklopení nekonečnou láskou a úprimnou

úctou svojich blízkych a aby ich ďalšie roky
boli naplnené zdravím a spokojnosťou.
Na spoločnom posedení naši jubilanti spomínali
nielen na roky detstva či mladosti, ale aj na
prežitý život, radosti i starosti. Mali na čo
spomínať a tešili sa, že sa spoločne stretli.
Aspoň na chvíľu sa preniesli aj do čias
minulých.
Verím, že sa prijatie našich jubilantov
v obradnej sieni stane novou tradíciou.
Anna Dingová
ZPOZ

Kynológia Jablonica – činnosť
a úspechy
Záhorácka zimná liga kynológov – 16.
ročník
Pravidelne počas zimného obdobia sa na
Záhorí konajú preteky z výkonu služobných
psov, podľa SVV, SMP a IPO pod názvom
Záhorácka zimná liga kynológov (ZZLK).
Pôvodne, ešte v roku 1986 sa konal 1. ročník
Zimnej ligy. Od roku 1990 sa Záhorácka zimná
liga kynológov nekonala, až v roku 1997 MVDr.
Ján Hamerlík v spolupráci s ďalšími kynológmi
znovu obnovili starú myšlienku o záhoráckych
pretekoch kynológov. Pôvodný zámer na
podchytenie
masovosti
sa
zmenil
na
hodnotenie kvality a úrovne predvedených
výkonov.
Počas ZZLK 2012/2013 predviedli psovodi
Kynológia Jablonica a ich psi vysokú úroveň
precíznej spolupráce a súhry kynologického
tímu „psovod + pes“. Dlhodobý, náročný
a vytrvalý výcvik v zimnom období sa
preukázal i na jednotlivých pretekoch 16.
ročníka ZZLK a výsledky našich aktívnych
členov boli nasledovné:
A. Stopársky pretek ZZLK (17.11.2012) KK Jablonica:
Kategória SVV:
1.miesto – Milan Hyža s NO Hard Yveron (+
ocenenia Najlepší stopár tohto kola)
5.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing
Sing Slovakia
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Kategória SMP:
1.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé
uško
2.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé
uško
B. Stopársky pretek ZZLK (8.12.2012) –
KK Skalica:
Kategória SVV:
3.miesto – Mgr. Dušan Michalec s BO-malinois
AXA Katomar
4.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing
Sing Slovakia
7. miesto - Milan Hyža s NO Hard Yveron
Kategória SMP:
1.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé
uško
2.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé
uško
3.miesto – Petra Režnáková s MB HEXA Malé
uško
C. Obranársky pretek ZZLK (19.1.2013) –
KŠZK Rúbanice-Holíč:
Kategória SVV:
5.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing
Sing Slovakia
Kategória SMP:
1.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé
uško
2.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s MB GINA
Malé uško
3.miesto - RNDr. Jana Hamerlíková s MB IRIS
Malé uško
4.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé
uško
D. Obranársky pretek ZZLK (16.2.2013) –
KK Smolinské:
Kategória SVV:
8.miesto – Stanislav Hamerlík s NO GABI Sing
Sing Slovakia
Kategória SMP:
1.miesto – RNDr. Jana Hamerlíková s MB GINA
Malé uško
2.miesto – MVDr. Ján Hamerlík s MB ILEX Malé
uško (+ najlepšia obrana)

3.miesto - RNDr. Jana Hamerlíková s MB IRIS
Malé uško
4.miesto – Terézia Zonová s MB HAIDY Malé
uško
V rámci tohto XVI.ročníka ZZLK bol
vyhodnocovaný aj „Majster Záhoria 2012“
v športovej kynológii a náš člen Stanislav
Hamerlík s NO GABI Sing Sing Slovakia bol len
o 1 bod za Majstrom Záhoria 2012.
Kynologické preteky na počesť vstupu
SR do EÚ
Na Kynologickom cvičisku Kynológia Jablonica
sa konali dňa 27. apríla 2013 Kynologické
preteky na počesť vstupu SR do EÚ. Tento
rok sa konal už 11. ročník týchto pretekov,
ktoré boli doménou malých plemien.
V tento deň sa zišli kynológovia z rôznych
kynologických
klubov
Slovenska
na
Kynologickom cvičisku ZKJ. Spolu nastúpilo 11
psovodov so svojimi psami, ktorých výkony
objektívne posúdil pán rozhodca Milan
Kadlecaj.
Stopy súťažných tímov prebiehali na oziminách
a disciplíny – poslušnosť a špeciálne cviky
v areáli Kynologického cvičiska KYNOLÓGIA
JABLONICA. Každý sa snažil čo najlepšie
ukázať, ako pripravil svojho psíka.
Víťazi kategórií na prvých troch miestach boli
bohato ocenení (trofejami, vecnými cenami,
krmivom
a upomienkovými
predmetmi
sponzorov) a všetci pretekári si odniesli vecné
ceny ako inšpiráciu k ďalšiemu výcviku svojho
psíka.
V kategórii SMP 1:
3. miesto - Petra Režnáková s malou
bradáčkou HEXA Malé uško,
V kategórii KLUB: (stopa + poslušnosť)
1.miesto – Martin Ružička s hovawartom
DAGSY Takavorakan,
2.miesto – Roman Macko so strednou
bradáčkou DEJA VU Fortuna Moravia,
3.miesto – Zuzana Gažová s nemeckou
ovčiačkou LUSY.
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Čistý chotár 2013
Dňa 21.4.2013 sme sa aktívne v hojnom počte
zapojili do tejto očistnej brigády a bola
vyčistená lokalita okolia Kynologického cvičiska
KYNOLÓGIA JABLONICA až po bývalé smetisko
Čurajova dolina. Tejto akcie sa zúčastnili
domáci členovia KYNOLÓGIA JABLONICA
(MVDr. Ján Hamerlík, RNDr. Jana Hamerlíková,
Božena Hamerlíková, Stanislav Hamerlík)
a neváhali pridať ruku k očiste našej obce aj
členovia KYNOLÓGIA JABLONICA s trvalým
bydliskom z iných obcí a miest (zo Senice
Milan Hyža, Roman Macko a Petra Režnáková,
zo Smoleníc Jitka Kadlečková a Jozef
Brázdovič, z Podbranču Miloš Sabo a Martinka
Sabová, z Brezovej pod Bradlom Mgr. Dušan
Michalec a z Osuského Terézia Zonová).
Dúfame, že sa ľudia uvedomia a nebudú robiť
kopy smetia kade tade...

Ukážky
športovej
Jablonickej desiatke

kynológie

na

Dňa 11.5.2013 sme sa podieľali na programe
Jablonická desiatka v zložení: MVDr. Ján
Hamerlík, Božena Hamerlíková, RNDr. Jana
Hamerlíková,
Zuzana
Gažová
a Jitka
Kadlečková so svojimi štvornohými priateľmi.

Deň detí na kynologickom cvičisku
Kynológia Jablonica
Tento deň sme venovali deťom a mládeži,
pripravili sme im program plný zábavy, súťaží
a prekvapení, spojený s opekačkou. Nechýbala
veselá atmosféra a bohatá odmena pre všetky
zúčastnené deťúrence. Super sa zabavili nielen
deti, ale aj staršia generácia si prišla na svoje
pri spievaní krásnych ľubozvučných piesní.

Úspešne
absolvované
doprovodného psa

skúšky

Dňa 16.6.2013 sa na Kynologickom
cvičisku Kynológia Jablonica konali
skúšky BH/VT (skúška doprovodného
psa
s testom
správania)
podľa
Medzinárodného skúšobného poriadku
IPO. Táto skúška pozostáva z dvoch častí,
a to: Skúška doprovodného psa na cvičisku
a Skúška v cestnej premávke.
Túto skúšku úspešne zložili štyria psovodi
KYNOLÓGIA JABLONICA:
- RNDr. Jana Hamerlíková a sučka malý
bradáč GINA Malé uško,
- Stanislav Hamerlík a sučka nemecký
ovčiak GABI Sing-Sing Slovakia,
- Mgr. Dušan Michalec a pes nemecký
ovčiak RONY,
- Roman Macko a sučka stredný bradáč
DEJA VU Fortuna Moravia.
Gratulujeme!
Fotografie
z týchto
akcií
nájdete
na
www.kynologia-jablonica.sk
MVDr. Ján Hamerlík
predseda KK Jablonica
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Jablonická kynologická záchranárska
brigáda deťom
V utorok
18.6.2013
sa
JABLONICKÁ
KYNOLOGICKÁ ZÁCHRANÁRSKA BRIGÁDA
(Jablonická KZB) podieľala na detskej akcii,
ktorú organizovala súkromná materská škola
Lienka Smolenice v súčinnosti s Obcou
Smolenice.
V prírodnom parku pod Smolenickým zámkom
usporiadali edukačnú aktivitu pre deti
materských škôl a didaktické hry pre žiakov I.
stupňa základných škôl obvodu Trnava. Bolo
nám dopriate nádherné slnečné počasie a síce
bolo slniečko dosť ostré, naše stanovište
KYNOLÓGOV ZÁCHRANÁROV sme ukryli do
chládku pod stromami.
Deti mali možnosť vidieť profesionálnu prácu
policajného zboru, hasičského zboru a taktiež
ukážku zo záchranárskej kynológie. Z
Jablonickej kynologickej záchranárskej brigády
sa tejto akcie zúčastnili MVDr. Ján Hamerlík
(súčasný
prezident
Asociácie
cvičiteľov
záchranárskych psov SR) so psom
malý
bradáč ILEX Malé uško, Stanislav Hamerlík
(t.č. „úradujúci“ Majster SR záchranárskych
psov v klasických disciplínach) so sučkou
nemecký ovčiak GABI Sing-Sing Slovakia,
RNDr. Jana Hamerlíková so sučkou malý
bradáč GINA Malé uško, Mgr. Dušan Michalec
so psom nemecký ovčiak RONY a Jitka
Kadlečková so sučkou americký staffordšírsky
teriér REA. Škôlkari z trnavského kraja mali
možnosť vidieť mnohé z našich získaných
trofejí
a
diplomy
zo
záchranárskych
majstrovstiev, súťaží, pamätné listy zo
súčinnostných
záchranárskych
cvičení
absolvované doma i v zahraničí a taktiež
záchranárske certifikáty záchranárskych tímov.
Samozrejme nesmeli chýbať fotky z rôznych
akcií, na ktorých sme sa zúčastnili. Na začiatku
sme ich oboznámili s našimi hrdinami dňa.
Potom sme si povedali o histórii a vzniku
záchranárskej kynológie na území SR (1980
Zväzarm a potom v r. 1990 ACZP SR a s ňou
Jablonická KZB, ktorá neustále funguje) a pár
slov sme venovali našim najúspešnejším

psovodom a psom. Spomenuli sme aj ostré
pátracie akcie a nebolo ich málo. No a ako
poznáme deti, najzábavnejšia otázka, ktorá
nám bola položená znela: "Teta a je taký

psovod dobre platený? Lebo ak áno, tak potom
keď budem veľký, budem aj ja psovodom." :-)
. Deti boli veľmi pozorné, s nadšením si
prezreli a aj vyskúšali výstroj záchranárov a ich
štvornohých priateľov. Budúcich psovodov
a psovodky najviac zaujímala výstroj, najmä
tá, ktorú si mohli aj odskúšať. Samozrejme
nesmel chýbať malý kvíz. Deti boli nadšené
najmä z ukážok, do ktorých sme ich zapojili.
Bohužiaľ sa nemohli vystriedať všetky deti, čo
nám bolo veľmi ľúto. Na úvod sme začali
ukážkou a to nájdenie strateného predmetu
psovoda (rukavice, peňaženky, kľúčov a pod.).
Psovod odložil svojho psa a za chodu „stratil“
predmet vo vyššom trávnatom poraste cca 100
m od psa, v tomto prípade bola použitá
rukavica. Ukázali sme deťom simuláciu
nájdenia bezvládnej stratenej osoby: psovod a
pes mali za úlohu nájsť „bezvládnu osobu“,
ktorá ležala nehybne v tráve, pes vyslaní na
povel mal za úlohu nájsť a hlasným neustálym
štekaním označiť hľadanú osobu a tým
privolať svojho psovoda. Následne po označení
pribehol psovod záchranár a podal prvú pomoc
bezvládnej osobe. Síce bolo veľmi horúco, ale
šampióni nesklamali a svoju úlohu bravúrne
splnili. Ďalšou úlohou bolo nájdenie človeka v
ruinách, ktoré boli samozrejme provizórne.
Figurant sa skryl do provizórneho úkrytu
imitujúceho ruiny a vyslaný pes na povel
„revír“ obehol "ruiny" a hlasným intenzívnym
štekaním označil, kde sa hľadaná osoba skrýva
a tým znovu privolal psovoda záchranára na
vyprostenie danej osoby z „ruiny“. Deti zo
začiatku neverili, že toto všetko naše psíky
dokážu, nakoniec sa však presvedčili na
vlastné oči a odmenili nás veľkým potleskom.
Po predvedení všetkých schopností našich
psích priateľov sa deti mohli pomaznať a
osobne so psíkmi zoznámiť. Vždy, keď škôlkari
opúšťali naše stanovište, sme sa s nimi
pozdravili obvyklým "haf haf haf", deti nás
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krásne odzdravili tým nádherne odspievaným
„dovidenia“.
Zhrnutie na záver: bola to veľmi krásna akcia
plná smiechu a príjemných zážitkov. Dúfam, že
takýchto náučných akcií pre deti bude stále
viac a viac.
Jedno veľké „ďakujem“ patrí organizátorom
tejto akcie a tiež úžasným deťom z trnavského
kraja.
Informácie a ďalšie fotografie nájdete na našej
www.kynologia-jablonica.sk

niekto musí za nich odpratať. A pritom
v každej obci je zabezpečený pravidelný odvoz
odpadu, len ho treba uložiť do smetnej
nádoby. Pri našom čistení sme našli aj odpad
vyvezený až z obce Dojč, kde dotyčný
zanechal svoje iniciály.

Taktické cvičenie

RNDr. Jana Hamerlíková
predsedníčka KYNOLÓGIE JABLONICA

Z činnosti našich hasičov
Čistý chotár 2013
20. apríla sa konala brigáda Čistý chotár,
ktorej sme sa zúčastnili aj my, dobrovoľní
hasiči v počte 16 členov. Dňa 23. apríla sme
pokračovali v čistení a tak sa 12 našich členov
opäť vydalo na známu trasu. Čistili sme
priekopy vedľa štátnej cesty I/51 od
kynologického cvičiska až po hranicu okresu
Trnava a taktiež všetky odstavné plochy na
Bielej hore a vjazdy do lesa. Vyzbierali sme
neskutočné množstvo rôznorodého odpadu,
ale aj jednu vlečku pneumatík, ktoré
„svedomití vodiči“ zanechali pod odstavnými
plochami, vo veľmi nedostupnom teréne. Je až
zarážajúce, akým množstvom odpadu dokážu
niektorí ľudia znečistiť naše životné prostredie
a svoj neporiadok z domácnosti vyvezú do
blízkeho okolia a vôbec ich netrápi, že to

V sobotu, 27. apríla sa v Prievaloch konalo
taktické cvičenie okrsku Jablonica, ktoré
bolo zamerané na likvidáciu rozsiahleho
požiaru obytného domu a hospodárskej
budovy
za
zníženej
viditeľnosti
a pri
nedostatočnom množstve vody. Cieľom
cvičenia bolo precvičiť zabezpečenie vody
k požiaru pomocou kyvadlovej dopravy vody,
pomocou diaľkovej dopravy vody PS-12 pri
zlyhaní kyvadlovej dopravy vody a precvičiť
zbory
v zásahovej
práci,
koordinácii
a komunikácii za zníženej viditeľnosti. Cvičenia
sa zúčastnili zbory Cerová, Jablonica, Prievaly,
Prietrž a Hradište pod Vrátnom a každá
jednotka plnila pridelenú úlohu. Naše dve
hasičské družstvá /8 hasičov/ sa cvičenia
zúčastnili s technikou CAS 25 Š-706 a IVECO
Daily-Magirus a mali za úlohu zriadiť čerpacie
stanovisko pri miestnom potoku vzdialenom od
požiaru
cca
450m
a dopĺňať
vodou
prichádzajúce CAS. Uvedené cvičenie sa
konalo vo večerných hodinách a podľa
hodnotenia našich nadriadených okresných
orgánov cvičenie prebehlo veľmi dobre. Našich
hasičov prišla povzbudiť aj pani starostka
Alena Hazuchová, predseda DHZ Ing. Vladimír
Šimek a Anna Dingová.
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Prvý máj
Prvý máj – Sviatok práce sa niesol v znamení
stavania mája. Na námestí ho opäť ručne
postavili naši hasiči. Tento rok sme mali v obci
dva máje, jeden bol postavený aj vo dvore
obecného úradu, pri ktorom popoludní
pokračoval kultúrny program. Nechýbal ani
výborný guláš a langoše, ale ani stánok
s občerstvením našich hasičov.

história vzniku okresných hasičských jednôt
v našom kraji, životopis Jozefa Karasa,
dlhoročného okresného veliteľa a člena
Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku,
zakladateľa OHJ v Senici a mnohých zborov na
Záhorí. V slávnostnej reči bol spomenutý aj
náš rodák Martin Malinka, spoluzakladateľ
Okresnej hasičskej jednoty.
Na prvej púti hasičov nechýbali ani naši
dobrovoľní hasiči.
Zúčastnili
sme sa aj
s našou historickou zástavou.
Naši mladí hasiči boli v sobota 11. mája
nápomocní aj pri organizovaní behu Jablonická
desiatka – Memoriál Felixa Rímeša. V kategórii
muži sa behu zúčastnil aj náš mladý hasič
Marek Kubisa.

Návšteva hasičov v Saubachu

Prvá púť hasičov
V sobotu 11. mája sa konala prvá púť hasičov
v Bazilike
Panny
Márie
Sedembolestnej
v ŠaštíneStrážach.
Púť
sa
konala
pri príležitosti spomienky na zakladateľov
hasičstva a 90. výročia vzniku okresných
hasičských jednôt v okresoch Trnavského
kraja. Okolo 13:00 h sa na námestí začali
schádzať príslušníci hasičských zborov z celého
Trnavského kraja, ale aj z Moravy a
Rakúska. Za doprovodu hudby sa dlhý
sprievod hasičov v slávnostných uniformách
a veľkým počtom hasičských historických
zástav, zakončený hasičskými vozidlami, vydal
na
svätú omšu. Slávnostnú svätú omšu
celebroval kňaz Ľuboslav Farkaš, ktorý
vyzdvihol záslužnú a ťažkú prácu hasičských
záchranárov a pripomenul aj príbeh sv.
Floriána, patróna hasičov. Posvätené boli aj
obetné
dary
z celého
kraja,
zástavy
prítomných hasičských zborov, ktoré lemovali
celý priestor okolo hlavného oltára. Po omši sa
uskutočnila pred bazilikou malá spomienková
slávnosť, počas ktorej bola pripomenutá

V dňoch 14. - 16. júna vycestovalo 8 našich
hasičov spolu s tlmočníčkou do našej
družobnej nemeckej dedinky Saubach. Naši
hasiči sa zúčastnili osláv 80. výročia založenia
hasičského zboru v Saubachu. Jablonickí hasiči
v slávnostných uniformách niesli v sprievode
našu historickú zástavu, a tak reprezentovali
náš DHZ. Zúčastnili sa aj spomienkovej oslavy
odhalenia pamätného kameňa zosnulým
hasičom. Navštívili Museum Kloster Und
Kaiserpfalz Memblem a pamiatky v ich blízkom
okolí. Voľný čas využili aj na družnú výmenu
skúseností a spomienok z našich spoločných
stretnutí. K tomu, aby si rozumeli prispela
tlmočníčka Renátka Bartošová, ktorej aj touto
cestou ďakujeme.

Účasť na súťažiach
V jarnom období začala aj práca s mládežou
pod vedením rodiny Oravcovej. Dňa 9. marca
2013 sa 3 naše družstvá zúčastnili súťaže
Chodbovica v ZŠ Senica, kde dievčatá obsadili
pekné 6. miesto z 21 družstiev. Chlapci I. sa
umiestnili na peknom 11. mieste a chlapci II.
na 21. mieste z 33 súťažiacich družstiev. Mladí
hasiči Kristína Žiaranová, Dominika Šeligová,
Jakub Petrovič, Miroslav Brunclík, Nikodém
Koporec, Ondrej Slováček a Peter Kubisa sa

11

dňa 11. mája zúčastnili aj behu Jablonická
desiatka. Dňa 25. mája sa zúčastnili na
pohárovej
súťaži
mladých
hasičov
v Moravskom Sv. Jáne, kde chlapci obsadili 8.
miesto a dievčatá 6. miesto. Dňa 29. júna sa
v Hradišti pod Vrátnom konala súťaž Plameň
2013, kde súťažilo aj naše družstvo chlapcov
a dievčat. Dievčatá v súťaži CTIF obsadili 3.
miesto a v požiarnom útoku
pekné 2.
miesto. Chlapci v CTIF sa umiestnili na 7.
mieste a v požiarnom útoku na 4. mieste.
V mesiaci máj začínajú hasičské zbory
organizovať pohárové súťaže dospelých
v požiarnom útoku. Ako prvej sa naše družstvo
mužov
zúčastnilo
v Sobotišti
26.5.2013
a získali pekné 3. miesto s výsledným časom
21,90 s. Dňa 8. 6. sa zúčastnili dvoch súťaží:
najskôr v Senici, kde sa umiestnili
na 4.
mieste s časom 20,94 s. a nočnej súťaže
v Ruskovciach, kde skončili na 6. mieste.
V Moravskom Sv. Jáne sa dňa 16. 6. konala
Obvodová súťaž
previerky pripravenosti
hasičských zborov okresu Senica, na ktorej sa
súťažilo v štafete a požiarnom útoku. Naše
družstvo mužov sa umiestnilo na 10. mieste.
Na pohárovej súťaži v Podbranči získali muži 5.
miesto.

Poďakovanie sponzorom
Ešte raz by sme chceli poďakovať našim
sponzorom, ktorý nám koncom roka 2012
finančne prispeli a tak sme mohli doplniť
hasičskú výstroj a výzbroj. Za získané finančné
prostriedky sme zakúpili: 10 ks pracovné
obleky pre najmladších hasičov, 10 ks plášť do
dažďa s vložkou, staršiu elektrocentrálu,
rozdeľovač B/ CBC, ventil prechodový B-75.
Anna Dingová
DHZ Jablonica

ŠK Jablonica je po prvej polovici
bežeckej sezóny
V prvej polovici bežeckej sezóny sa bežci ŠK
Jablonica zúčastnili na 25 pretekoch na
Slovensku a v Čechách. Niekoľko pretekov
bežali v detských kategóriách aj v Rakúsku.

Klub sa zameriava hlavne na seriál Moravsko
– Slovenský bežecký pohár, Grand prix
Záhoria, Trnavskú župnú bežeckú ligu
a Záhorácky detský bežecký pohár. Vo
všetkých kategóriách, v ktorých sú zastúpení si
držia popredné miesta. Medzi deťmi je veľa
talentov, ktoré sú často na stupni víťazov
(Lucka
Režnáková,
Ninka
Zavadilová,
Alexandra Blažková, Vaneska Sameková, Patrik
Rybanský a ďalší). V žiackych kategóriách sú
už dvaja veľmi talentovaní atléti (Matúš
Rybanský a Adam Búran), ktorí mali niekoľko
štartov
na
dráhe,
na
Majstrovstvách
Západoslovenského kraja. Keďže klub nie je
registrovaný v Slovenskom atletickom zväze,
vytvorila sa spolupráca s AŠK Skalica, kde
všetky majstrovstvá bežia v drese tohto
prestížneho klubu. Všetky informácie o činnosti
môžete sledovať na internetovej stránke
skjablonica.webnode.sk
Priebežné poradie Jabloničanov v
bežeckých ligách:
MSBP :
Muži: 2. Marek Polakovič, 4. Tomáš Zavadil,
24. Pavol Poláček
Muži 40: 13. Štefan Rybanský
Ženy: 2. Michala Martišová, 4. Marcela
Kocúriková, 5. Božena Zavadilová
Ženy 35: 2. Denisa Rybanská, 4. Miroslava
Zíšková, 18. Jana Bartošová
Gradprix Záhoria:
Muži: 2. Marek Polakovič, 3. Tomáš Zavadil,
15. Pavol Poláček
Muži 40: 6. Štefan Rybanský
Ženy: 2. Michala Martišová, 4. Marcela
Kocúriková, 5. Božena Zavadilová
Ženy 35: 2. Denisa Rybanská, 3. Miroslava
Zíšková, 8. Jana Bartošová
TŽBL:
Muži: 3. Marek Polakovič, 6. Tomáš Zavadil
Ženy: 4. Michala Martišová, 6. Marcela
Kocúriková
ZDBP: v lige behá 33 detí z ŠK Jablonica a sú
na popredných miestach vo svojich
kategóriách
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Malokarpatská bežecká tour:
Ženy: 3. Marcela Kocúriková
Muži: 4. Marek Polakovič, 8. Pavol Poláček, 9.
Dušan Tomek, 12. Karol Klásek, 14. Peter
Stanek
Weinviertler-laufcup – Rakúsko: behá za
ŠK Jablonica Elizabeth Žídek v kategórii deti 6
– 10 rokov.
Preteky, na ktorých doteraz štartovali:
Zimná desiatka Bratislava, Suchovská 15,
Majcichovská 10, Hodonínsky kros, ČSOB
Bratislava Maratón, Beh okolo Hlbokého,
Národný beh Devín – Bratislava, Beh Velká
Morava Mikulčice, Běh osvobození Vacenovic,
Beh Šaštínskymi bormi, Tlmačská 25, Memoriál
F. Daniša – Trstín, Mravenčiarska míľa –
Plavecký Štvrtok, Rohatecká 10, Jablonická 10,
Běh o Malanskú trnku – Malá Vrbka, Žiarsky
mestský polmaratón MSR, Běh kolem mohyly
míru – Šaratice, Moravský Písek, Běh
Filipovským údolím, Záhorácký polmaratón,
Běh o pohár města Kunovice a EPS, 3 x MZsAZ.

Ďakujeme za pomoc pri Jablonickej
desiatke
Dňa 11. mája 2013 sa uskutočnil druhý ročník
bežeckých pretekov Jablonická desiatka –
Memoriál Felixa Rímeša. Aj za chladného
počasia sme vytvorili účastnícky rekord 413
pretekárov (minulý rok 286). Jabloničanov bolo
78 detí a 22 dospelých. Štartovalo veľa
kvalitných bežcov zo Slovenska a Čiech. Na
trati 10 km vyhral majster SR Imrich Magyar

a 4 km Ľubomíra Maníková z AK Spartak
Dubnica.
Chceli by sme poďakovať sponzorom,
organizačnému
tímu,
základnej
škole,
obecnému úradu a pani starostke, MUDr.
Darine Sedlákovej a všetkým, ktorý nás
podporili a pomohli nám.
Tešíme sa 3.5.2014 na ďalší ročník.
Pavol Poláček a Tomáš Zavadil
Organizačný tím: Vedúci trate: Braňo
Bulgan Trať: Jany Gbelec, Andrej Malík, Janko
Beňo, Lucka Búranová, Pali Rohárik, Jaro
Fedor, Dušan Ďuriš, Dobrovoľný hasičský zbor
Jablonica, Polícia SR
Auto v peletóne:
Luboš Filo Obrátka: Miro Búran, Silvo
Nestarec Cyklista na konci: Luboš Hazucha
Prezentácia: Božka Zavadilová, Mišelka
Martišová, Marcelka Kocúriková Doktor: Ivan
Sedlák Odovzdávanie cien: Jana Zavadilová,
Pani Starostka, Darinka Sedláková Hudba:
Miro Blažek Odovzdávanie účastníckych
medailí: Lucka Melišová, Deniska Kocúriková
Pomoc na štarte: Kajo Klásek, Lubo Bartoš
Občerstvenie: Bohuš Letko, Palo Boledovič,
Peter
Šutta,
Vlado
Krajač
Hlavná
organizácia: Pavol Poláček, Tomáš Zavadil
Sponzori: ADO SERVICE s. r. o., KT OBAL,
DAIKIN, MPS MARTIŠ, VIVA SHOP, Ing. Jana
Zavadilová,
Vojtekovci,
Pneuservis
a autopotreby Peter Hazucha, GL OPTIK,
Malikoil s. r. o., Vináreň – Jaroslav Harasník,
Jaromír Sasák, Hostinec u Matúša, PRODUKT,
Herbalife a Ing. Ľubomír Bartoš, MEDO s. r. o.,
SAMTEK, Sportos.sk, Výroba pružín – Jozef
Hazucha, Mlyn a pekáreň Školuda, COOP
Jednota, Pizzeria Maldini, Mgr. Ľubomír
Zavadil, Potraviny Nádej, ŠELO, Chovateľské
potreby – MVDr. Ján Hamerlík, Martin Horváth,
Bohumil Paták – Krycie plachty, František
Polák, Lesy SR, PREMIO, ŠK Skalica, WHO.

Na Záhoráckom polmaratóne piati v
horúčave
Senica 15. 6. 2013, Záhorácky polmaratón,
horko, horko, horko. Trať viedla po asfaltovej
ceste zo Senice cez Čáčov, Dojč do Šaštína.
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Najlepšie dobehol Marek Polakovič s časom
1:26:02 na 6. mieste. Ďalej Tomáš Zavadil
1:29:32, Dušan Tomek 1:40:51, Marcela
Kocúriková
1:59:01,
Michala
Martišová
1:59:58.

V treťom kole Majstrovstiev ZsAZ
tretí Matúš Rybanský
V sobotu 8. 6. 2013 sa v Novom Meste nad
Váhom konali M - ZsAZ starších žiakov. Na
1500 m s časom 5:18,62 dobehol ako tretí
Matúš Rybanský. Na 800 m s časom 2:35,38
bežal Adam Búran. V dresoch AŠK Skalica
podali naši chlapci výborné výkony.

Adam Búran má zlatú medailu z
Majstrovstiev Západoslovenského
Atletického Zväzu

Marek Polakovič, Tomáš Zavadil

V sobotu 1. 6. 2013 sa v Trnave uskutočnili MZsAZ starších žiakov a dorastencov. Za starších
žiakov bežal v drese AŠK Skalica Adam Búran
(ml. žiak) 800 m s časom 2:55,03 a štafetu 4 x
300 m, kde získal prvé miesto. Nakoľko bežal
vo vyššej kategórii, podal výborný výkon.
T. Zavadil

Jablonica má úspešných karatistov

Michala Martišová, Marcela Kocúriková

Dušan Tomek

V dnešnej uponáhľanej dobe je niekedy možno
menej
času,
aby
sa
ľudia
zastavili
a porozprávali a nie všetci asi čítajú športové
stránky v Záhoráku a MY – Záhorie . Preto
možno ani mnohí nevieme, akých šikovných
a talentovaných športovcov Jablonica má. Sú
nimi Liliana Koporcová (15 r.) a jej mladší brat
Viktor Koporec (13 r.), žiaci osemročného
Gymnázia na Myjave, ktorí svoj talent rozvíjajú
v Hanko Kai Karate Klube Senica, pod vedením
skúseného trénera, uznávaného nielen na
Slovensku a v Európe, ale i vo svete, MUDr.
Martina Čulena (8.DAN).
Ako sedemročná začala spoznávať krásu, ale
i tvrdosť tohto starodávneho bojového umenia
Liliana Koporcová. Svoje prvé kroky robila v Btíme pod vedením Jaroslava Rehuša (4.DAN).
Po prechode do A-tímu sa jej však otvorili
nové obzory a postupne začínala so svojimi
prvými súťažami, kde zbierala skúsenosti
a vyrovnávania sa so stresom, ktorý je pri
súťažiach samozrejmosťou. Lilka sa však
rýchlo zžila s týmto prostredím a onedlho prišli
prvé úspechy a prvé medaily. V utorok
18.6.2013 už dosiahla technický stupeň 2. kyu
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(hnedý opasok). Dnes patrí k pretekárkam,
u ktorých je už skoro istota, že vystúpia na
stupne víťazov, či už v súťaži kumite (športový
zápas), alebo v súťaži kata (súborné cvičenie).
V školskom roku 2012/2013 získala spolu
úžasných 20 medailí, z toho 5 zlatých, 5
strieborných a 10 bronzových, je dvojnásobná
bronzová medailistka z Majstrovstiev Českej
republiky, čím sa zaradila k ďalším úspešným
pretekárom, ktorí robia dobré meno senického
klubu doma i v zahraničí. Toto všetko Liliana
dosiahla okrem svojho talentu aj svojou
výnimočnou pracovitosťou a zanietením pre
karate.
A práve Lilianine úspechy pritiahli k tomuto
krásnemu športu aj jej brata, Viktora Koporca,
ktorý sa zo začiatku chodil na tréningy len
pozerať. Viktor začal oproti Lilke pomerne
neskoro a cvičí asi len pol roka, ale veľmi
rýchlo sa i u neho prejavil veľký talent. Viktor
je veľmi cieľavedomý a napriek krátkej dobe,
ktorú sa tomuto športu venuje, dosiahol
ďaleko viac ako jeho rovesníci. Okamžite sa
zžil so súťažnou atmosférou a prvé úspechy
prišli prakticky okamžite. Okrem fantastických
piatich medailí (2 zlaté, 1 strieborná a 2
bronzové) je aj bronzovým medailistom
Majstrovstiev Českej republiky a dokázal získať
už tri technické stupne. Momentálne je
držiteľom 6. kyu (žlto-oranžový opasok).
Toto všetko by ale určite nebolo možné bez
podpory
ich
obetavej
mamy,
Beáty
Koporcovej, ktorá ich denne dokáže voziť na
tréningy, či už z Jablonice alebo Myjavy,
a samozrejme s nimi absolvuje a prežíva
všetky ich súťaže. To je veľmi náročné nielen
na čas, ktorého určite nemá na rozdávanie, ale
i po finančnej stránke, pretože karate má
veľmi malú podporu od štátu, nakoľko zatiaľ
nepatrí medzi olympijské športy.
Preto Liliane a Viktorovi želáme veľa elánu do
cvičenia, veľa športových úspechov a ich
matke Beáte výdrž a pevné nervy.
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Literárna Jablonica
Z pera dôchodkyne Jozefy Kocúrikovej
Prečo?
Čas letí ako divá rieka
ženie sa ani nevie kam
a já sa ženiem spolu s ním
a neviem prečo utekám.
Čas ten sa nikdy nezastaví
tak je to dlhé roky,
až potom, keď už nevládzeš
spomalíš svoje kroky
A spýtaš sa ho prečo?
Prečo to takto musí byť,
krásny je život pozemský,
treba ho krásne žiť.
Zastav sa, postoj, obzri sa
krásny je každý deň,
spievajú vtáčiky, svieti slnko
tak ži tu chvíľu preň.
Prečo sa stále ponáhľaš
však nič už nedohoníš,
často už býva neskoro
keď si to uvedomíš.
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Máj

Narodili sa: Katarína Šimková, Sebastian
Matejov, Oliver Krchnár

Máj to je lásky čas
v máji sa láska rodí

Zomreli: Štefan Palkovič, Štefan Jánošík,

užívaj všetko s mierou

Štefan Hlásniček, Anna Vulganová, Stanislav

aj veľa pekného škodí.

Bartoš, Mária Oslejová, Emil Kukan
K

Príroda krásou ožíva

Pripravujeme

na lúke kvitnú kvety

24.08.2013 Jablonický kotlík – IV. ročník

všetko tak pekne vonia
radosť majú aj deti

21.09.2013 Hodová zábava

Neprehliadnite
Máj to je čas zaľúbených
čo teplou nocou blúdia

Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí
doteraz nezaplatili daň z nehnuteľnosti,
poplatok za komunálny odpad a daň za psa,
aby si uvedené dane uhradili v čo najkratšom
termíne.

vernú lásku si sľubujú
keď za ruky sa držia.
Aj búrka nebom prehrmí

Pozvánka do knižnice

a teplý dáždik spadne
po chvíli nebo sa rozjasní
a zasa je krásne.

Prijmite naše pozvanie do knižnice aj počas
letných dní v čase výpožičných hodín:
Pondelok
13:30 – 15:30 h
Utorok
13:30 – 15:30 h
Streda
13:30 – 16:00 h
Štvrtok
13:30 – 15:30 h
Piatok
13:30 – 15:00 h

Užívaj si každej chvíle
aj pekné sa raz stratí
vedz, že mladé roky
ti už nič nenavráti.

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V druhom štvrťroku sa dožili:
70 rokov Jaroslava Vrablicová, Pavol Jánošík,
Emília

Turanská,

Mária

Jurovatá,

Jolana

Malíková
75 rokov Anna Kabátová, Mária Riedlová
80 rokov Štefan Konečný, Anna Kurtová
85 rokov Ervín Holdoš

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá
Naša Jablonica.
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