Naša Jablonica
ROČNÍK XVI
Milí spoluobčania!
Máme za sebou komunálne voľby, ktoré sa konali dňa
15. 11. 2014 a výsledky ktorých iste poznáte. Dovoľte mi,
aby som sa touto cestou úprimne poďakoval všetkým, ktorí
bezproblémové voľby organizovali, pracovníkom obecného
úradu a volebnej komisii a samozrejme voličom, ktorí sa na
voľbách zúčastnili, osobitne ďakujem voličom, ktorí mi
odovzdali svoj hlas a podporili ma vo voľbách. Súčasne mi
dovoľte zablahoželať v mene svojom i v mene občanov
Jablonice novozvoleným poslancom k ich zvoleniu. Takisto
chcem poďakovať odchádzajúcim poslancom za prácu
odvedenú v minulom volebnom období a zvlášť veľká
a úprimná vďaka patrí odchádzajúcej starostke pani Alene
Hazuchovej za to, čo vykonala v predchádzajúcich rokoch
pre obec a jej občanov a verte mi, nebolo toho málo.
Vážení spoluobčania,
týmto vás chcem všetkých uistiť, že vynaložím maximálne
úsilie na to, aby som nesklamal vašu dôveru, aby som
spolu s poslancami nadviazal na všetko dobré, čo
odchádzajúca pani starostka pre obec vykonala. Čaká nás
veľa práce na zveľaďovaní našej obce, práce, výsledkom
ktorej by mal byť krajší a lepší život občanov Jablonice, ale
i návštevníkov obce. Všetci si uvedomujeme, čo nám
legitímne udelená moc prináša, uvedomujeme si práva
a povinnosti, ale najdôležitejšie bude naplniť záväzky voči
občanom našej obce a obhájiť dôveru, ktorú nám občania
dali. Práca starostu a obecného zastupiteľstva, v rámci
výkonu samosprávnych funkcií a plnenia požiadaviek
a potrieb občanov, je rozhodovať, riadiť, usmerňovať,
koordinovať i kontrolovať chod obce, zvoliť si líniu
a smerovanie do budúcnosti a svojou činnosťou vytvárať
podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj v zmysle potrieb
všetkých občanov. Preto verím, že pri našej práci v plnej
miere využijeme svoje skúsenosti z osobného i pracovného
života na prospech obce a jej občanov a takisto verím, že
ako celok naplníme očakávania, ktoré do nás vložili
občania. Tak, ako som už spomínal, čaká nás veľa práce musíme uviesť do prevádzky zberný dvor, zámerom je
výmena verejného osvetlenia za výkonnejšie a úspornejšie,
revitalizácia centra obce, výstavba nájomných bytov a veľa
ďalších aktivít, samozrejme, všetko závisí od finančných
možností obce. Takisto nezabúdam na to, čo som sľúbil
pred voľbami - iniciovať stretnutie s majiteľmi miestneho
kaštieľa za účasti kompetentných osôb s cieľom riešenia
jeho havarijného stavu, takisto vyviniem maximálne úsilie
na to, aby kompetentné orgány riešili stav cesty I. triedy,
prechádzajúcej obcou Jablonica a most cez rieku Myjava.
Z oblasti kultúrno - spoločenských aktivít a športu by som
chcel spomenúť, že sme nadviazali spoluprácu s obcou
Březí pri Mikulove a zapojili sa do mikroprojektu „Kultúrně –
společenská kuchyň Březí – Jablonica“, výsledkom ktorého
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by mala byť spolupráca kultúrno – spoločenských
organizácií a prezentácia tradícií oboch obcí. Takisto sa
pripravuje i spolupráca na poli športovom. Treba si ale
uvedomiť, že okrem vyššie uvedeného, bude potrebné
realizovať a riešiť veci, ktoré prináša každodenný život.
Mnohé je závislé na pochopení a vzájomnej spolupráci
samotných obyvateľov obce a istej dávky tolerancie,
pretože všetci chceme mať našu obec krajšiu a chceme,
aby sme tu žili ako jedna rodina. Verím, že to všetci spolu
dokážeme.
Myslím si, že mojou devízou vždy bola priateľská
a nekonfliktná povaha a toto by som chcel využiť i pri
svojej funkcii starostu obce Jablonica. Tak, ako som
deklaroval pred voľbami, moje aktivity a aktivity obce by
som chcel zamerať na čo najširšie spektrum obyvateľov,
bez ohľadu na vek, postavenie, rôznorodosť názorov,
postojov, vzdelania, národnosti, vierovyznania a týmto
prehlasujem, že budem starostom všetkých občanov, teda
tých, ktorí ma volili, ale aj občanov, ktorí ma nevolili, ktorí
svoje volebné právo nevyužili a aj tých, ktorí ním ešte
nedisponujú.
Dovoľte mi, aby som v tento predvianočný čas poprial
všetkým obyvateľom našej obce šťastné a pokojné
vianočné sviatky, pohodu v kruhu svojich najbližších, do
nového roka 2015 pevné zdravie, veľa pracovných
a osobných úspechov.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Oznam
Nakoľko v čase pred voľbami a po voľbách sa šírili a šíria
sa po obci rôzne fámy a dezinformácie, týkajúce sa
personálneho zloženia pracovníkov obecného úradu
a náplne ich práce, poprosím všetkých, ktorí v tejto
problematike nemajú jasno, aby, svoje otázky smerovali na
novovytvorenú e-mailovú adresu podnety@jablonica.net.
Rád všetkým odpoviem a vysvetlím záležitosti týkajúce sa
hore uvedeného, s cieľom zamedziť dezinformáciám, podľa
mňa vyplývajúcich z neznalosti problematiky. Súčasne
oznamujem, že na tejto adrese očakávam od občanov
podnety a námety, týkajúce sa života v obci.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Vážení spoluobčania!
Každý rok, ktorý vo svojom živote prežijeme zanechá v nás
určité stopy, životné skúsenosti, ale aj spomienky. Mohli to
ovplyvniť ľudia, udalosti, rôzne okolnosti, rodina aj
prostredie, v ktorom človek žije.
Aj v mojom živote sa skončila ďalšia etapa, keď som sa
rozhodla po 16 rokoch funkcie starostky obce,
nekandidovať. V myšlienkach som často svoju prácu
prehodnocovala a na konci môjho pôsobenia vo funkcii si
Vás dovoľujem aspoň s čiastočnými a môžem povedať, že
s „úspešnými aktivitami“ oboznámiť. Bolo toho nemálo, čo
všetko sa mi podarilo za 16 rokov aj s vašou pomocou
vykonať a komu mám najviac poďakovať, lebo nebyť
pochopenia, porozumenia, ústretovosti a v mnohých
prípadoch aj ľudskosti, by moje plány neboli zrealizované.
Do funkcie som nastúpila 1. januára 1999 ako starostka
obce. Postupne sme začali modernizovať, rekonštruovať
obecný majetok a realizovať nové projekty. Spomeniem
aspoň niektoré:
Modernizácia Domu smútku, priestranstvo pri DS, kaplnka
a chodníky na cintoríne, rekonštrukcia domu služieb
s nadstavbou 2 bytových jednotiek. Rekonštrukcia
a modernizácia
Domu
kultúry,
Obecného
úradu
a vnútorných priestorov, dvora OcÚ v ktorom vznikol
priestor na poriadanie spoločenských akcií, rekonštrukcia
budovy a vnútorných priestorov Hasičskej zbrojnice
a priľahlej plochy. Rekonštrukcia a modernizácia objektov
ZŠ,
výstavba
multifunkčného
ihriska,
čiastočná
rekonštrukcia MŠ, rekonštrukcia zdravotného strediska
s nadstavbou 6 bytových jednotiek, úpravy priestranstva
pri kostole, obnova sakrálnych pamiatok v obci,
rekonštrukcia chodníkov
ul. ČA, Ľ. Štúra, Trnavská,
miestne komunikácie ul. Dlhá, Brezie a ul. Školská. Ďalej
výstavba kanalizácie v obci, vybudovanie Zberného dvora
so strojovým vybavením. K týmto náročným investičným
akciám ako aj k neuvedeným, sme urobili množstvo opráv,
úprav, rekonštrukcií a nepredvídaných opráv a úprav na
budovách a verejných priestranstvách obce.
Moja každodenná práca a snaženie smerovali k tomu, aby
sa obec rozvíjala a šírila dobré meno. Veď lásku k obci
a ľuďom, ktorí v nej žijú cíti určite každý z nás. Bola som tu
pre tých, čo tu boli, pre tých, čo sú, ale aj pre tých, čo ešte
prídu. Spolu s poslancami OZ sme sa snažili vybudovať
a zrealizovať všetko potrebné k dôstojnému životu nás
všetkých. Ja viem, že je ešte veľa vecí, ktoré by naša obec
potrebovala a mohla mať, ale bohužiaľ nie všetko sa dá
zrealizovať ako šibnutím zázračného prútika. Tak ako
všade, aj v samospráve vládnu určité pravidlá. Slovami
a rôznymi siláckymi rečami sa dá nasľubovať veľmi veľa,
hoci aj nesplniteľných vecí, no ťažko sa to dá splniť
v reálnom živote.
Počas môjho 16 ročného pôsobenia vo funkcii starostky,
som sa snažila odovzdať aj kus seba pre potreby našich
občanov. Myslím si, že každý človek žijúci v našej obci vidí,
aké hodnoty som po sebe zanechala spolu s poslancami
OZ. Nevidí to len ten, kto chce vedome inému blížiť, a stále
niečo kritizuje, ale ťažko sám priloží ruku k dielu. Ale
našťastie v našej obci žije prevaha občanov, ktorí vedia
oceniť a reálne zhodnotiť potenciál našej obce. Je tu aj

veľa občanov, ktorí okolo seba rozsievajú svoje schopnosti
do spoločensky užitočnej práce pre ľudí a rozkvet svojej
dediny. A práve týmto všetkým, ktorí nezabudli na svoju
obec chcem poďakovať za akúkoľvek pomoc a dôstojnú
reprezentáciu, ktorou zapísali do povedomia našu obec.
Samozrejme chcem poďakovať aj všetkým, ktorí ma
v mojej zodpovednej práci podporovali a boli mi vždy
nápomocní. Ďakujem za dobrú spoluprácu aj mojim blízkym
spolupracovníkom nášho obecného úradu, našej ZŠ a MŠ,
Poľnohospodárskemu družstvu Záhorie, ako aj všetkým
inštitúciám, spoločenským organizáciám a podnikateľom
v obci.
Pri mojom odchode z úradu, nenechávam budúci rozvoj
obce na náhodu. Snažila som sa svojmu nástupcovi
pripraviť prirodzený vstup do náročnej práce.
Mala som v pláne do konca volebného obdobia ešte
zrealizovať úpravu priestranstva pred Domom kultúry
s bezbariérovým vstupom a parkovú úpravu námestia.
Projekčne je pripravená na realizáciu rekonštrukcia
verejného osvetlenie v obci, nadstavba hospodárskeho
pavilónu na 6 nájomných bytov, rekonštrukcia pavilónu
mimoškolskej starostlivosti v ZŠ na Dom sociálnych služieb.
V komunálnych voľbách konaných 15. novembra sme si
zvolili nového starostu a 9 členný poslanecký zbor. Verím,
že všetci budú v 4-ročnom volebnom období pokračovať
nielen v rozbehnutých aktivitách, ale budú aj napredovať
v ďalšom rozvoji našej obce. K tomu im želám veľa
tvorivých síl a čo najviac spokojných občanov.
Vždy som si vážila každú dobrú radu, pochopenie, pomoc
v riešení rôznych náročných úloh od všetkých Vás, ale
hlavne Vás poslancov OZ, ktorí so mnou spolupracovali za
môjho pôsobenia. Ďakujem, že sme to spolu vydržali.
Poďakovanie patrí aj Vám občanom tejto obce, ktorí ste mi
dali svoju dôveru po celé štyri volebné obdobia.
Prajem všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov
v pracovnom a osobnom živote.
Krásne a vznešené je, keď človek po sebe necháva
hodnoty. Som presvedčená, že som odovzdala zo seba
maximum pre rozvoj svojej i našej krásnej dedinky
Jablonica.
Keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka želám Vám, aby ste
ich prežili v čo najväčšej pohode, vo vzájomnom
porozumení, láske s ľuďmi, na ktorých Vám záleží. Veselé
Vianoce a šťastný nový rok.
Alena Hazuchová

Z rokovania zastupiteľstva
22. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 6. októbra 2014. Rokovanie viedla Alena
Hazuchová, starostka obce. Prítomných bolo 7 poslancov
a kontrolórka obce.
OZ zobralo na vedomie:
- uznesenia prijaté na 21. zasadnutí OZ konanom dňa 28.
07. 2014,
- Správu nezávislého audítora o overení súladu
Konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou
závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou,
- Dodatok správy audítora o overení súladu Konsolidovanej
výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou
a s konsolidovanou účtovnou závierkou,
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- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce k 30. 06. 2014,
- Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ k 30. 06. 2014.
OZ schválilo:
- príkaz na vykonanie inventarizácie majetku, pohľadávok
a záväzkov k 30. 11. 2014,
- Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti
pre určenie odkázanosti na sociálnu službu,
- prijatie úveru vo výške 73 000,00 € poskytnutého zo
strany Prima banky Slovensko, a. s. , so sídlom: Hodžova
11, 010 11 Žilina,
na
účely
zabezpečenia
predfinancovania
a spolufinancovania investičných projektov:
„Jablonica – Splašková kanalizácia II. etapa“
„Zberný dvor Jablonica“
S podporou projektu v zmysle príslušných predpisov
o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku –
Kohézny fond.
- Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo vystavenie
vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru.
- na základe § 9 ods. 2 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválilo
zámer odpredať pozemok registra C-KN evidovaný ako
orná pôda, parc. č. 862/4 vo výmere 90 m2 podľa zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí §-u 9a ods. 1 písm. c)
priamym predajom najmenej za cenu určenú znaleckým
posudkom,
- zámer prenechať majetok obce v budove Domu služieb č.
súp. 18, a to miestnosť vo výmere 28,8 m2 a spoločné
priestory vo výmere 1,5 m2 v zmysle §-u 9a, ods. 9 písm.
c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Nájomné za 1 m2 prenajatej plochy na
prevádzku podnikania je najmenej 9,96 €/m2 a za 1 m2
spoločných priestorov je 4,98 €/m2 podlahovej plochy
v zmysle §-u 9 ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na
stránke obce,
- zámer prenechať do nájmu majetok obce, a to časť
pozemku parc. č. 197/1 vo výmere 50 m2, evidovaný
v registri C-KN ako zastavané plochy a nádvoria v zmysle §u 9a ods. 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Zámer bude zverejnený na stránke
obce.
23. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 10. novembra 2014. Rokovanie viedla Alena
Hazuchová, starostka obce. Prítomných bolo 8 poslancov
a kontrolórka obce.
OZ zobralo na vedomie:
- uznesenia prijaté na 22. riadnom zasadnutí OZ konanom
dňa 06. 10. 2014,
- Rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 20162017,
- Stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu na roky 20152016-2017,
OZ schválilo:
- Rozpočet príjmov a výdavkov obce Jablonica na rok 2015
ako programový,

- 3. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica
v roku 2014,
- 4. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica
v roku 2014,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 1/2014
o úhradách za sociálne služby poskytované obcou
Jablonica,
- Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. štvrťrok
2015,
- preplatenie 25 dní nevyčerpanej dovolenky starostke obce
za rok 2014,
- odpredaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. č.
392/10 registra „C“ k. ú. Jablonica, vo výmere 395 m2 ,
vlastníkom bytov v bytovom dome č.572 za cenu 0,033
€/m2, odsúhlasený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
- prevod podielu nehnuteľnosti v zmysle zák.č.138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov §-u 9
a ods. 8 písm. a, ako prevod podielu nehnuteľnosti podľa
osobitého predpisu, zák. č. 182/1993 Zb. v znení
neskorších predpisov
- podpísaním kúpnej zmluvy poverilo starostku obce
OZ splnomocnilo:
- v zmysle § 11 bod 4 b) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení starostu obce s koncoročnou úpravou
rozpočtu podľa skutočnosti príjmov a výdavkov obce
v roku 2014 – 5. zmena rozpočtu
OZ zrušilo:
- uznesenie č. 21/2012 zo dňa 22. 05. 2012, ktorým bol
schválený prevod nehnuteľnosti v k. ú. Jablonica, a to
pozemok parc. č. 392/10 zastavané plochy a nádvoria,
vo
výmere 395 m2 v prospech vlastníkov bytov
v dome č. súp. 572.
24. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 25. novembra 2014. Rokovanie viedla Alena
Hazuchová, starostka obce. Prítomných bolo 8 poslancov
a kontrolórka obce.
OZ zobralo na vedomie:
- uznesenia prijaté na 23. zasadnutí OZ konanom dňa
10. 11. 2014,
OZ schválilo:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 2/2014
o dani z nehnuteľností.
DK

Udialo sa
Čaro októbra
Október je mesiac, ktorý hýri pestrými farbami a padajúcim
farebným lístím. Október je aj mesiac, kedy máme
príležitosť vyjadriť svoju úctu k starším. Takmer všetko na
svete dokáže človek zastaviť, čo však nikdy nedokáže
zastaviť ani spomaliť je čas. Ani naša pani starostka
nezabudla našim seniorom 18. októbra 2014 v sále domu
kultúry popriať pevné zdravie, radosť a životný optimizmus
a do rokov, ktoré majú ešte pred sebou, aby ich prežili
obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.
Poďakovala im za vykonanú celoživotnú prácu. Gratulácia
a obdiv patril aj manželským párom, ktoré v tomto roku
oslávili vzácne jubileum 50. výročie uzavretia manželstva –
zlatej svadby. Za odžitú polstoročnicu v manželstve
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zablahoželala pani starostka manželom:
Horvátovým, Michalicovým a Rybárovým.

Žákovým,

Vianočné melódie
Vianočný čas sa blíži a s ním sa už tradične spája vianočný
koncert, ktorý sa uskutočnil v tretiu advetnú nedeľu. Naše
pozvanie prijal folkórny súbor „Rodina Hlbocká“, ktorý tvorí
10 členov: otec Peter, mama Katarína a ich osem detí. V
ich podaní sme si mohli vypočuť vianočné koledy so
sprievodom ľudových hudobných nástrojov ako sú fujara,
koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka,
drumbľa, píla, gajdy, mrmlák, flauty, husle, violončelo,
ozembuch, ninera.

Opäť nechýbala Senická heligónka a jej ľudové piesne.
Medzi všetkými zúčastnenými panovala veselá nálada. Kto
mal chuť, mohol sa do sýtosti vytancovať a zabaviť.
DK

Prijatie jubilantov
Dňa 21. novembra 2014 sme v obradnej sieni privítali
našich jubilantov, ktorí sa v druhom polroku 2014 dožili
krásneho životného jubilea. Naše pozvanie prijali jubilanti:
pán Michal Jánoš, Július Komárek, Alojz Veselý, Bohumir
Sládek, František Kocúrik, ktorí oslávili 80 rokov svojho
života, pán Jozef Hološka a pani Anna Sekáčová oslávili 85
rokov, pani Mária Škápiková a Mária Baňáreková oslávili
krásnych 90 rokov svojho života. Pripravili sme pre nich
malú slávnosť, spojenú so zápisom do pamätnej knihy
obce, aby sme im vyjadrili našu úctu a vďaku za ich
plnohodnotný život.

Okrem koncertu k vianočnej nálade prispela aj naša
základná škola, ktorá usporiadala vianočné trhy. Našou
jablonickou dedinkou rozvonial vianočný punč, varené víno,
ale aj vianočná kapustnica a divinový guláš. Okrem
gastropochúťok sme si mohli zakúpiť vo vestibule ručne
vyrobené výrobky a podporiť tak našu základnú školu.
Štastné a rozprávkové Vianoce!
DK

Predvianočné návštevy

Jubilantom sa prihovorila starostka obce Alena Hazuchová,
ktorá im poďakovala za ich celoživotnú prácu nielen
v prospech rodiny, ale aj celej spoločnosti. Zaželala im
hlavne pevné zdravie, spokojnosť a mnoho krásnych chvíľ
prežitých v kruhu rodiny, priateľov a známych.
Na spoločnom posedení si každý jubilant zaspomínal a čo
to povedal zo svojho prežitého života. I napriek tomu, že
majú krásny vek, mnohí z nich sa ešte venujú aj svojim
záľubám a odovzdávajú svoje bohaté skúsenosti.
Anna Dingová, ZPOZ

Blížiaci sa koniec roka sa už tradične spája s milou
„povinnosťou“ – predvianočnými návštevami našich
občanov, ktorí z rôznych dôvodov žijú v domovoch. Prvá
naša cesta smerovala do Mokrého Hája, kde našiel domov
1 náš občan, v Skalici 1 občan a v detskom domove v Holíči
1 dieťa. Ďalej sme navštívili Detský domov v Trnave, kde
nás čakali 3 deti. Posledná návšteva, ktorá sa uskutočnila
18. 12. smerovala do Senice, kde nás privítalo 14 občanov.
V tomto roku boli návštevy trocha netradičné v tom, že
všetkých navštívili hneď dvaja starostovia, odchádzajúca
pani starostka Hazuchová a novozvolený pán starosta
Nestarec. Všetky návštevy absolvovali spoločne a s našimi
občanmi sa zamysleli nad uplynulým rokom 2014 a nad
celým svojim životom. Porozprávali o svojich radostiach aj
starostiach, ktoré prežívajú a zaujímali sa čo nové sa udialo
v našej Jablonici. Aj deti v detských domovoch sa tešili
našej návšteve. Porozprávali nám ako sa im darí v škole
a ako trávia svoj voľný čas. Čas v ich spoločnosti
neúprosne utekal a museli sme sa rozlúčiť. Zaželali sme im,
aby vianočné sviatky prežili v láske, zdraví a pokoji, či už
v kruhu svojich blízkych alebo v prostredí domova
a stretávali sa s radosťou, láskavosťou a porozumením.
DK
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Zo života školy
Aktivity – Týždeň zdravej výživy – Téma –
Mlieko a mliečne výrobky
Deviataci na hodine dejepisu riešili otázku spôsobu života
našich predkov v nedávnej minulosti, v 20. storočí.
Pripravili si básničky o mlieku a zdravých potravinách.
Dvojica chlapcov vypracovala peknú prezentáciu o mlieku.
Tiež robili jednoduché projekty o mliečnych výrobkoch.
Pomáhali pri príprave a realizácii kvízu Mlieko a mliečne
výrobky. Súťažilo 8 trojčlenných družstiev žiakov II.
stupňa v 5 disciplínach: otázky o mlieku ako súčasti našej
stravy,
o koňoch, o kravách. Všetci riešili aj úlohy
všeobecného vedomostného testu. Preukázali dobré
teoretické vedomosti o zvieratách a mlieku. V ochutnávke
výrobkov si precvičili chuťové poháriky. Bolo naozaj
náročné rozlíšiť chuť 11 vzoriek mlieka a mliečnych
výrobkov. Najviac bodov získali:
I. miesto - 8. A - Mária Krutá, Kristína Křupalová
a Miroslav Hlásniček.
II. miesto – 7. A – Patrícia Olšovská, Jasmína Kalenská,
Natália Búranová
III. miesto – 8. A - Michael Polakovič, Erik Zlámala,
Kristián Beňa.
15. 10. sa žiaci 9. A, 8. A zúčastnili odbornej exkurzie v
rámci projektu Hovorme o jedle, Mlieko a mliečne výrobky
na farme Agropartner v Plaveckom Podhradí. Ráno sme sa
prešli po zarosenom pasienku v Sološnici a pozreli si
kravičky. Potom sme sa presunuli do Podhradia, kde nás už
čakal generálny riaditeľ Ing. Chovan. Porozprával nám veľa
o farme, o jej histórii i súčasnosti. Potom sme sa rozdelili
do skupín. Pochodili sme takmer celú farmu. Najlepšia bola
jazda na koči. Boli by sme sa vozili do nekonečna. Navštívili
sme aj novootvorenú predajňu Slovenský gazda, kde
Agropartner predáva svoje výrobky ako Predaj z dvora.
Mgr. Hamerlíková

Týždeň zdravej výživy v 3. A
Tretiaci sa počas Týždňa zdravej výživy na našej škole
zamerali na svoju desiatu. Najskôr sa s pani učiteľkou
porozprávali
o zdravých
a nezdravých
potravinách
a dôležitosti raňajok a desiatej v našom celodennom
jedálničku. Tento týždeň si pomenovali aj Týždňom zdravej
desiatej, ktorý v piatok 17. 10. ukončili súťažou
o najnápaditejšiu zdravú desiatu. V tento deň boli naozaj
desiatové
boxíky
tretiakov
naplnené
nápaditými
desiatovými kreáciami vyrobenými mamičkami, ale aj
oteckami, či starými rodičmi. Víťazkou sa stala Ninka
Kňazovičová , 2. miesto získala Silvia Kleinová a 3. miesto
patrí Tamarke Kabaňovej.
Mgr. B. Oslejová

Čo poviete, nezahryzli by si ?
V týždni zdravej výživy si druháci rozvíjali čitateľskú
gramotnosť. Pracovali s textom nabádajúcim
na
konzumáciu ovocia a zeleniny : „Ako sa mrkva dožila
najväčšej zimnej krásy.“ Úlohy v pracovnom liste boli
zamerané na porozumenie textu, na vyhľadávanie nových
slov v názvoch zeleniny, triedenie ovocia a zeleniny ako
i výtvarné činnosti týkajúce sa zdravej výživy. Na

vyučovacích hodinách matematiky druháci riešili slovné
úlohy o ovocí a zelenine. V tomto týždni bol v 2. A
realizovaný
preventívny
program
CPPP
v Senici
„Dobrodružná cesta do krajiny zdravia.“Bol zameraný na
dodržiavanie správnej životosprávy, zdravú výživu,
prevenciu negatívnych javov- fajčenie a drogy.
Mgr. Viera Ňukovičová, tr. uč. 2.A

Literárno-výtvarná exkurzia
17. októbra 2014 sa žiaci II. stupňa našej školy zúčastnili
exkurzie v Modre a v Bratislave. V Modre navštívili Múzeum
a Pamätnú izbu Ľudovíta Štúra, kde sa dozvedeli
podrobnosti zo života Ľudovíta Štúra, jeho pôsobenie nielen
v Modre, ale i v iných mestách a krajinách, prínos pre nás
Slovákov i okolnosti jeho smrti. V Bratislave navštívili
Medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANU, v ktorej boli
všetky výstavy tematicky zamerané na slovenskú
ilustrovanú tvorbu pre deti. Žiaci si mohli sami vyskúšať
prípravné práce tvorby detského ilustrovaného filmu, oživiť
si v pamäti slovenských autorov a autorky kníh pre deti
a mládež i ilustrátorov. Pri vstupe do každej miestnosti sa
mohli ocitnúť v inej slovenskej rozprávke a stať sa tak na
chvíľku jej hrdinom.
Mgr. Miroslava Petrášová

Medzinárodný deň školských knižníc
27. október 2014
Hlavným cieľom tohto podujatia bolo podporiť u detí dobrý
a trvalý vzťah ku knihe, k školskej knižnici, k čítaniu
a poznávaniu nového. Priestory školskej knižnice tento rok
zaplnili okrem žiakov a učiteľov i rodičia detí. Pri tejto
príležitosti piataci pripravili pre svojich mladších spolužiakov
knižné podujatie. Pre žiakov boli pripravené prekvapenia
ukryté v troch orieškoch. Zapojili sa aj najmenší čitatelia prváci s Maľovaným čítaním. Deti skladali puzzle
rozprávkových postavičiek, riešili na interaktívnej tabuli
hádanky, doplňovačky a krížovky. Ich snaženie bolo
odmenené orieškami. Na záver si všetci zaspievali za
sprievodu gitary.
J. Michalicová

Projekt - Modrý kruh
Ambíciou projektu Modrý kruh je motivovať deti na
základných školách k aktívnemu prístupu v spoznávaní
príčin a následkov cukrovky, ktoré budú vedieť aplikovať
vo svojom ďalšom živote, a zároveň tieto poznatky šíriť
ďalej vo svojom okolí - doma, medzi kamarátmi... Do
projektu sa na podporu zdravia zapojila i naša škola.
Organizátor projektu - SLOVENSKÁ DIABETOLOGICKÁ
SPOLOČNOSŤ zaslaním diplomu a propagačných materiálov
o cukrovke a jej prevencii sa takto poďakovala žiakom 1.
A triedy, ktorí zapojili do projektu i svojich rodičov.
Spoločne sa pričinili o to, že si žiaci na desiatu nenosia
sladené nápoje a obmedzujú tiež konzumáciu sladkostí,
ktoré sa snažia nahradiť zdravším jedlom, o ktorom získali
poznatky v projekte. Slávnostné vyhodnotenie, počas
ktorého bol triednou učiteľkou odovzdaný prvákom diplom
za zapojenie sa do projektu, sa uskutočnilo v 1. A triede
v piatok - 24.10. počas Dňa jablka, kedy žiaci spolu

5

s rodičmi, zdobili jablká nielen ako symbol našej obce, ale
i zdravej výživy.
PaedDr. Oľga Vulganová, tr. uč. 1.A

Výtvarná súťaž Červené stužky 2014
Už niekoľko rokov sú ČERVENÉ STUŽKY vyjadrením
solidarity s chorými na AIDS. Do 8. ročníka kampane sa
zapojila aj naša škola, a to rôznymi aktivitami
podporujúcimi hlavnú myšlienku. Jednou z aktivít bola i
výtvarná súťaž v maľovaní pohľadníc.
pohľadníc Víťazmi
školského kola, ktoré sa uskutočnilo 27. 10. sa stali: Adela
Gbelcová-1. A, Magdaléna Jursová-2. A, Andrej MihelMihel 4. A.
Ich práce budú zaslané do celoslovenského kola, ktoré sa
uskutoční v novembri v Žiline. Za podporu kampane
ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a pedagógom.
PaedDr. Oľga Vulganová, koordinátor zdravia

Výlet - BODIES REVEALED
Dňa 7.11.2014 (piatok) sa žiaci 9., 8. a 7. ročníka so
sprievodom pani riaditeľky Z. Vittekovej, pani zástupkyne
V. Hasíkovej a pani učiteľky Ľ. Kukanovej zúčastnili na
výstave
tave BODIES REVEALED (Odhalené telá) u našich
susedov v Českej republike, vo veľkom mestemeste Brno.
Žiaci mali možnosť vidieť všetky Časti ľudského tela, ktoré
boli darované výstave od ľudí- najčastejšie od Aziatov. Na
výstave žiakov sprevádzala milá slovenská
slovensk sprievodkyňa
z Myjavy, ktorá im vždy dala otázky, na ktoré odpovedali.
Pred výstavou deti navštívili Galériu Vaňkovka a po výstave
nákupné centrum Olympia. Cestou domov sa deti zabávali
či už spievaním alebo rozprávaním vtipov.
Kristína Žiaranová a Miroslava
lava Brunclíková, 9.A

(PO)TREBA MILOVAŤ
[BÚRAN, Miroslav: Potreba milovať. Ed. D. Stano. Košice :
DALi, 2014. 64 s. ISBN 978-80-89596-07-2]
2]
V tomto roku vyšla,
vrátane
básnikovej
prvotiny, v poradí už
tretia básnická zbierka
môjho
dlhoročného
priateľa
Miroslava
Búrana. Po dvoch
poetických zbierkach
Podoby a Štyri ruky
života z roku 2010 mu
teraz pod editorstvom
Dalimíra Stana vo
vydavateľstve DALi vyšla básnická zbierka s názvom
Potreba milovať. Kým predchádzajúce dve zbierky boli
zväčša polytematické, v poslednej zbierke prevažuje
monotematickosť viazaná obsahovou náplňou názvu −
potrebou lásky, milovania, naplnenia ľúbostného vzťahu.
Už prvú básnickú zbierku Podoby nazval autor „svojou

emotívnou spoveďou − zmesou pozitívnych, ale aj
negatívnych pocitov“ a v tejto intencii pokračuje aj
v tohtoročnej zbierke, no optimistických motívov v nej
výrazne ubudlo. Prvú báseň s názvom S potrebou, ktorá

tematicky nadväzuje na motív celej básnickej zbierky, autor
venoval známej slovenskej poetke a prekladateľke Mile
Haugovej. Z niektorých slov tejto úvodnej básne možno
vycítiť autorovu snahu nadviazať na predchádzajúce
básnické zbierky (...pokračujem, kde slová zhasli, kde
hlasivkám došiel atrament...). Báseň predstavuje akési
autorské „introductio“ (predhovor) k celej zbierke, v ktorom
naznačuje jej očakávaný ústredný motív − potrebu lásky,
potrebu milovať a byť niekým milovaný. Potreba milovať
však v predstavách lyrického subjektu nemusí byť
bezprostredne
spätá
s optimistickým
vyvrcholením
ľúbostného citu. Aj napriekk tomu, že z motívov dominuje
najmä ľúbostný cit k básnikovej „Venuši“, v niektorých
básňach sa možno stretnúť aj s inou intenciou lásky −
láskou k domovu, domu, ku každodenným zvyklostiam a
predmetom. Tematiku milovania a lásky autor v ďalších
častiach zbierky
ierky prezentuje formou striedania statických
(Krehkosť, Deň v Malom Ríme, Traja do páru, Neviem)
a dynamických motívov (Odchod, Cesty, O(d)pustený
domov, Betónový život a pod.). Mnohé z básní sú
mozaikovito pospájané do ucelenej myšlienky lyrického
subjektu z rozsegmentovaných častí, nazvaných podľa
incipitu (začiatočné slová básne), napr. Odchody, Krehkosť,
Cesty, Traja do páru.
Autor sa prostredníctvom lyrického subjektu stavia do
pozície neustáleho doloristu (večného trpiteľa), ktorý
nevníma podstatu potreby
otreby milovať v nachádzaní lásky, ale
skôr v jej neustálom neúspešnom hľadaní. Jeho prototyp
lásky − ideál, ktorý je neustále spätý s motívom opúšťania
(aj keď ty si inde s iným básnikom...), sa mu opakovane
pripomína v bodavých spomienkach. Hoci lyrický subjekt
hľadá a nachádza aj iné, nové pramene lásky, nijaký vzťah
ho nedokáže plnohodnotne „napojiť“, pretože všetky lásky
porovnáva so svojím prototypom a ani jedna z nich
nedokáže proti ideálu obstáť.
Básne v časti s perifrastickým názvom Deň v Malom Ríme
sú venované opisu jedného prežitého dňa v Trnave, ktorú
charakterizujú niektoré zo symbolov (kamenné holuby,
vlak, park). V časti O(d)pustený domov sa odzrkadľujú
spomienky lyrického subjektu na domov, poskladaný
z útržkov detských spomienok, ktoré ostro
ostr kontrastujú so
súčasným vnímaním tohto priestoru a osoby v ňom. Básnik
sa v tejto časti stotožňuje s lyrickým subjektom, cez
detailný popis jednotlivých miestností v starom dome sa
lúči s milovanou osobou, ktorá tento svoj domov náhle
opustila. Táto časť je básnikovou bezprostrednou
„abstraktnou fotografiou“ nečakane opusteného miesta
jemu veľmi blízkym človekom. V závere básne Spálňa
v autorovi víťazí pesimizmus okamžiku reality nad
optimistickými detskými spomienkami. Na túto časť zbierky
akoby motivickyy nadväzovala časť s názvom Betónový
život, v ktorej básnik naplno „vyslovuje“ a rozvíja motív
smrti, ktorý bol v predchádzajúcej časti iba alúziou
(nepriamou narážkou). Autor tu skúša hľadať odpovede na
„večné otázky“, ktorými sa spolu s predstavami vo svojich
snoch snaží zmierniť bolesť z odchodu a straty blízkeho
srdca.
V častiach Traja do páru, Cesty a Neviem autor opäť
pracuje s motívom odchodu, no teraz sa vracia späť k láske
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a ľúbostnému citu lyrického subjektu. Naznačuje to už
samotný názov Traja do páru, ktorý je adynatonom
(nemožnosťou) a má v čitateľovi jednoznačne evokovať
výraznú nadbytočnosť tretieho článku vo dvojici, ktorým sa
stal lyrický subjekt, následne sa spaľujúci neopätovanou
láskou. Autor sa prostredníctvom lyrického subjektu lúči
s láskou, „páli“ všetky spomienky, ktoré sa s ňou spájali,
a city k nej. V časti Neviem možno okrem ľúbostných
motívov nájsť v básňach aj inotematické impresie (Neviem
dokedy, Zviera, Modrý svet, Nepatrím a pod.).
Vyvrcholením a návratom k ikonovému nazeraniu na
spredmetnenú modlu − ideál − básnikovej lásky je báseň
Venuša. V poslednej časti zbierky s názvom V detských
očiach sa autor očami detského pozorovateľa akoby vracia
do detských spomienok, no detskými očami nazerá aj na
niektoré výjavy zo súčasnosti.
Autor sa v celej básnickej zbierke pridŕža svojho
zaužívaného básnického idiolektu, ktorým sa prezentoval už
v predchádzajúcich zbierkach: voľný verš, kalambúry
(slovné hračky; jednu som si dovolil vytvoriť aj ja v názve
recenzie z názvu zbierky), substantivizované elipsy
(skrehnuté, zlepené, dokonalá a pod.), silnú obraznosť,
motivickú tenziu realizovanú prostredníctvom ostrej
kontrastnosti vnemov, prvky senzualizmu (zmyslovosti),
emotívnosti, náladovosti, impresionizmu (situačné vnemy
a dojmy) a subjektívneho symbolizmu. Básnikovu reč, ktorá
v mnohých básňach naznačuje autobiografické črty,
v zbierke dokresľujú aj vkusné a výstižné ilustrácie známej
jablonickej maliarky Ľudmily Pilnej (Hološkovej).
Mirec Búran sa v ostatnom čase stáva veľmi plodným
autorom, o čom svedčia nielen už vydané, ale aj
pripravované diela z oblasti krátkej prózy. Pevne mu držíme
palce, aby sa jeho najbližšie zamýšľané plány podarilo
dotiahnuť do úspešného konca v čo najkratšom čase, aby
tak pomáhal zapĺňať knižnicu jablonickej literárnej tvorby.
Andrej Závodný

Divadlo v Hlbokom navštívilo 15 našich členov. V mesiaci
máj 2014 sme spolu SOZZ navštívili Flóru Bratislava a 20.
mája 2014 spolu s Klubom ST v Jablonici urobili kultúrnoturistický zájazd na Dobrú Vodu, kde sme navštívili izbu
Jána Hollého, taktiež sme sa poklonili a zapálili sviečky pri
jeho pamätníku. Naša cesta pokračovala ďalej lesom na
Katarínku, kde sme si pozreli železničku a zrúcaninu
kláštora, ktorá sa stále opravuje.
V dňoch 30. mája a 31. mája 2014 sme v spolupráci so
Základnou školou v Jablonici, obcou Jablonica a ostatnými
spoločenskými organizáciami v Jablonici urobili veľmi peknú
akciu ku dňu detí. Tu sa športovalo, zabávalo, oceňovalo
a opekalo.

Z činnosti našich organizácií
Aktívny rok seniorov 2014
Čas neúprosne uteká a už tu máme advent, predvianočný
čas a blíži sa nám koniec roka, kedy budeme hodnotiť to čo
sme si predsavzali, čo sme stihli urobiť a čo nie. Že sme
opäť o rok starší, že nám opäť rýchlosťou blesku uplynul
jeden rok z nášho uponáhľaného života. Zastavme sa
chvíľu v tomto predvianočnom období a tešme sa na
najkrajšie Vianočné sviatky v roku. Stále si myslím, že
v našej spoločnosti stále venuje málo času a podpory
našim seniorom. Veď naši dedkovia, pradedkovia, vychovali
našu generáciu a sú pýchou nášho národa a zaslúžili by si
viacej pozornosti, ako sa im dáva.
Jednota dôchodcov v roku 2014 nazaháľala. Už v mesiaci
január 2014 sme sa zúčastnili na divadelnom predstavení
v Dome kultúry Jablonica v počte 22 členov. Pravidelne
každý utorok sa členovia stretávali v klube dôchodcov, kde
sa uskutočňovali prednášky za účelom zdravej výživy,
výmeny skúseností jednotlivých členov pri káve, či čaji.
Dňa 14. februára 2014 sa na I. okresnom plese Jednoty
dôchodcov v Senici zúčastnilo 22 našich členov.

Počas celého roka sme navštevovali termálne kúpaliská
Dunajskú Stredu, Vincov Les za spolupráce s MSO JD
Senica a Hradište. Tu sme si zregenerovali troška naše
kĺby.

V mesiaci august 2014 sa naša členka p. Rozália Krutá
zúčastnila
na
celoslovenských
športových
hrách
v Bratislave, kde získala 1 zlatú medailu za hod valčekom
a 1 striebornú medailu za beh na 100 m.
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Veľká vďaka všetkým zúčastneným. Bolo obsadené do
posledného miesta, čo bol cieľ celého snaženia. Detičky
z materskej školy spestrili a zjemnili atmosféru svojím
vystúpením. O príjemnú, duchovnú atmosféru sa pričinili
speváčky vianočnými piesňami za sprievodu harmoniky
p. Lukáča.
Taktiež tri naše členky sa zúčastnili na Župnej olympiáde
v Trnave, kde p. Rozália Krutá získala dve zlaté medaile za
beh na 100 m a hod valčekom a jednu striebornú za beh
na 60m. Pani Oľga Pavlíková získala 1 bronzovú medailu za
beh na 100 m. Čo je pre našu obec veľký úspech.
Ďalej
sme
sa
podieľali
na
ostatných
akciách
organizovaných obcou.
Dňa 13.11.2014 sme uskutočnili posedenie jubilantov, kde
sa naši jubilanti stretli, pripravili sme im program
v spolupráci s materskou školou a Úniou žien.
Milá bola účasť (vážime si toho) končiacej starostky p.
Hazuchovej a nastupujúceho starostu p. Nestarca.
Ďakujeme, odchádzajúcej starostke za spoluprácu
s Jednotou dôchodcov a želáme si dobrú spoluprácu
s nastávajúcim.
Spevom a priateľskými rozhovormi sa celé popoludnie
ukončilo.
R. Krchňavý

Aktivity členiek ÚNIE ŽIEN Jablonica
v 2. polroku 2014
Veľa šťastia, zdravia a spolupráce Vám želá Jednota
dôchodcov Jablonica.
K. Otépková,
predsedníčka združenia

Stretnutie pod jedličkou v klube dôchodcov
9. 12. 2014
December, čas adventný, duchovný, čas stretnutí priateľov
v očakávaní najkrajšieho sviatku roka. V tomto čase sa
bilancuje činnosť, aj organizujú rôzne podujatia.
V utorok, 9. 12., t. r. bolo stretnutie starkých v klube
dôchodcov, aby si pripomenuli atmosféru blížiacich sa
Vianoc. Pri tej príležitosti sa varila a podávala kapustnica
a iné dobroty od našich členov.
Organizačné nitky tejto akcie sa zbiehali u pani Otépkovej,
predsedníčky JD. Bola dušou celej akcie – vďaka. Dôležitý
bol aj tandem realizátorov, pani Hlásničková, p. Krutý, p.
Bilková, Krutá, Krchňavá, Krchňavý. Vďaka patrí všetkým,
aj tým nemenovaným, ktorí prispeli slovom alebo iným
vecným vkladom.

Nový rok nám už klope na dvere, takže musíme
zrekapitulovať aktivity našej organizácie a pripraviť si nový
plán činnosti. Prvý polrok sme mali zhrnutý v článku našich
jablonických novín v júni. Teraz sa
chceme podeliť
s čitateľmi s našou činnosťou za druhý polrok.
V mnohom sa toto prelína s činnosťou Jednoty dôchodcov,
lebo veľa členiek je v oboch organizáciách. Júl bol
dovolenkový, ale august sme začali mimoriadne aktívne.
9. 8. 2014 sme sa na Starej Turej predviedli s novým
pásmom „Čepčenie nevesty“, a to naživo na ozajstnej
svadbe.
16. 8. sa konali Obecné slávnosti v Rohožníku, 23. 8.
v Jablonici a 30. 8. v Prievaloch, tu všade sa naša FS
zaskvela v plnej paráde. Bolo to časovo veľmi náročné,
preto členkám Folklórneho súboru patrí úcta a vďaka za
prezentáciu a námahu pri údržbe krojov.
20. 9. sme usporiadali Hodovú zábavu. Veľa sponzorov
nám prispelo do tomboly, obce Jablonica nám poskytla sálu
bezodplatne, ale je smutné, že spoluobčania svojou malou
účasťou ignorujú našu snahu, ale potom pripomienkujú, že
sa nič nerobí a keď sa robí, tak neprídu. Veď aj ženy majú
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hody a prídu im hostia a napriek tomu obetujú svoj čas
a zábavu zorganizujú.
Za najväčší úspech tohto roka považujeme našu účasť dňa
26. 10. 2014 v meste Gbely, kde sa konala súťažná
prehliadka FS okresov Senica a Skalica. FS Jabloničanka
bol
ocenený diplomom „ZA REGIONÁLNU ČISTOTU
KROJOV“. Na tento úspech sme veľmi hrdé a povzbudilo
nás to.

V rámci októbra – Mesiaca úcty k starším, boli naše členky
a jubilantky pozvané OV ÚŽ na slávnostné posedenie
v Senici : p. Mária Jánošíková a Soňa Brezovská a v Trnave
boli členky: Rozália Krutá a Emília Vandeliová.
22. 11. sme si urobili SLADKÚ SOBOTU – „Jablkovoorechové hody“.

Stretneme sa v klube dôchodcov o 14 hodine, rozlúčime sa
so starým rokom a urobíme si plány na rok 2015.
Anna Nemečkayová
predsedníčka ZO ÚŽ

Námetové cvičenie dobrovoľných hasičských
zborov okrsku Jablonica
Dňa 18. októbra 2014 sa v katastri obce Jablonica
uskutočnilo cvičenie na tému „Hasenie rozsiahleho lesného
požiaru“. Cieľom cvičenia bolo precvičiť zbory v hasení
lesného požiaru, precvičiť zvolanie a príjazd jednotiek,
vytváranie čerpacích stanovísk, dopravu vody a precvičiť
koordináciu a komunikáciu medzi jednotkami pri zásahu.
Cvičenia sa zúčastnili zbory Jablonica, Cerová, Prievaly,
Hradište pod Vrátnom a Prietrž. Na hasenie požiaru bolo
nasadených 35 hasičov, 3 cisterny, CAS-25 Š706, každá
s dvomi prúdmi “C“ na vytvorenie dodávky vody, cisterna
Iveco Daily s čerpadlom TS-100 Magirus a dva dopravné
automobily Avia DA s čerpadlami PS-12. Jeden dopravný
automobil Avia DA bol zaradený do zálohy. Boli použité aj
vysielačky a motorová píla. Po skončení sa vyhodnotil
celkový priebeh cvičenia, správnosť postupov pri hasení
požiaru a pod.
DHZ Jablonica sa na takýchto cvičeniach zúčastňuje
niekoľkokrát do roka a pravidelne vykonáva vlastné
cvičenia a školenia na zlepšenie akcieschopnosti zboru.
Peter Vrábel
veliteľ DHZ Jablonica

Z činnosti ŠK Jablonica
Kopaničiarska
10
tretie
Malokarpatskej bežeckej tour 2014

Obec Jablonica nám poskytol bezodplatne sálu a mohli sme
sa realizovať. V piatok večer sme si pripravili a vyzdobili,
vytiahli vyšívané obrusy, maľované taniere, krojované
bábiky. V sobotu bol každý návštevník privítaný kalíškom
jabĺčkovice alebo orechovice (tá bola mimoriadne chutná)
a potom sa hodovalo na zákuskoch. Pri stoloch so
zákuskami sa zvŕtali: Anka a Janka Brezovské, Anka
Regásková, Lenka Krutá, Katka Šmidtová, Ruženka Krutá,
Dáša Malovcová a iné. Bufet obsluhovala Anka Morávková
a Oľga Pavlíková. Lístky mali na starosti Oľga Sládková
a Anka Šullová. V krásnych krojoch sa vrteli Anka
Nemečkayová a Zdenka Kubaláková. Do tanca a na
počúvanie nám hrali Osušania, skupina METEOR. Z výťažku
za zákusky sme členkám FS zakúpili biele pulóvriky s ručne
maľovaným ľudovým motívom.
Ako čítate, vidno, že naše ženy sú veľmi aktívne
a nemyslím tým iba speváčky, veď keby nemali vďačné
publikum, ktoré im veľmi fandí a povzbudzuje ich, nebol by
naplnený úmysel šíriť kultúru. Aby sme tento rok úspešne
zavŕšili, pozývame všetky členky ZO ÚNIE ŽIEN v Jablonici
na koncoročné posedenie v nedeľu 28. decembra 2014.

preteky

14. 9. 2014 sa bežali preteky v Myjave ako posledné
preteky v MBT 2014. V pretekovom poli bežalo sedem
Jabloničanov, na stupne víťazov sa postavila Blažena
Kocúriková (3. miesto absolútne poradie a 1. miesto ženy
nad 35 r.), Miroslava Zíšková (3. miesto ženy nad 35 r.) a
Michala Martišová (3. miesto ženy).
V MBT boli hodnotení piati bežci - Tomáš Zavadil (2. miesto
muži), Dušan Tomek (4. miesto muži), Stanislav Nemček
(3. miesto muži nad 40 r.), Blažena Kocúriková (1. miesto
ženy nad 35 r.), Miroslava Zíšková (2. miesto ženy nad 35
r.) a Michala Martišová (3. miesto ženy).

Medlenov chodníček 2014
Gbely 19. 9. 2014
6 km - Ženy - 1. Michala Martišová, 7. Marcela
Kocúriková, 10. Božena Zavadilová
Ženy nad 35 r. - 1. Miroslava Zíšková, 4. Denisa
Rybanská
Ženy nad 45 r. - 1. Blažena Kocúriková
10 km - Muži - 4. Tomáš Zavadil, 10. Marek Polakovič
Muži nad 40 r. - 7. Stanislav Nemček, 13. Štefan Rybanský
Detské kategórie - 5. Filip Zavadil, 2. Adam Zubák, 4.
Adam Búran, 2. Tamara Svatíková, 5. Elizabeth Žídek, 9.
Alexandra Fedorová, 5. Juraj Tomašovič, 1. Nina
Zavadilová, 4. Eva Tomašovičová, 1. Mário Valla, 2.
Simona Fedorová, 4. Lívia Kučeráková
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Burčáková šestka
Dolní Bojanovice - 21. 9. 2014 – 6 km
Ženy - 2. Michala Martišová, 9. Božena Zavadilová,
10. Dominika Vaškovičová
Ženy nad 35 r. - 2. Miroslava Zíšková, 5. Denisa
Rybanská
Ženy nad 45 r. - 1. Blažena Kocúriková
Muži - 7. Tomáš Zavadil
Muži nad 40 r. - 6. Stanislav Nemček

Svatováclavský běh
Metodejský maratón

Blažovice

a

Cyrilo

-

V nedeľu 28. 9. 2014 sa v Blažoviciach na Morave konal
posledný beh C-M maratónu. V pretekoch na 11 km bežali
piati Jabloničania.
Blažena Kocúriková 2. ženy nad 45 r. - 1. C-M maratón,
Michala Martišová 5. ženy - 3. C-M maratón, Miroslava
Zíšková 10. ženy nad 35 r. - 4. C-M maratón, Stanislav
Nemček 15. muži nad 40 r. - 5. C-M maratón, Tomáš
Zavadil 21. muži (C-M m. nebežal).

Druhé miesta
burčákem

na

Běhu

za

bořetickým

Bořetice 11.10. 2014
Michala Martišová - 2. miesto ženy
Miroslava Zíšková - 2. miesto ženy nad 35 r.
Blažena Kocúriková - 2. miesto ženy nad 45 r.
Tomáš Zavadil - 2. miesto muži
Božena Zavadilová - 5. miesto ženy

zľava: M. Martišová, B. Zavadilová, T. Zavadil, B. Kocúriková

Búranský kros - M-ZsAZ v cezpoľnom behu
18. 10. 2014 sa v Borskom Mikuláši konal druhý ročník
Búranského krosu, ktorý bol zároveň Majstrovstvami
Západoslovenského Atletického Zväzu.
Medaile z M-ZsAZ získali z Jabloničanov v drese AŠK
Skalica Lucka Režnáková - 2. miesto najml. žiačky,

Adamko Zubák - 2. miesto najml. žiaci a Blažena
Kocúriková - 2. miesto ženy.
Výsledky krosu
Adam Zubák - 3. miesto, Lucia Režnáková - 4. miesto,
Adam Búran - 12. miesto, Filip Zavadil - 9. miesto, Juraj
Tomašovič - 8. miesto, Tamara Svatíková - 1. miesto,
Alexandra Fedorová - 12. miesto, Mário Valla - 1.
miesto, Nina Zavadilová - 1. miesto, Eva
Tomašovičová - 6. miesto, Vanesa Poláčková - 2.
miesto, Simona Fedorová - 4. miesto, Lívia Kučeráková 7. miesto.
Blažena Kocúriková - 1. miesto ženy nad 45 r.,
Michala Martišová - 2. miesto ženy, Miroslava
Zíšková - 3. miesto ženy nad 35 r., Denisa Rybanská 6. miesto ženy nad 35 r., Stanislav Nemček - 8. miesto
muži nad 40 r., Štefan Rybanský - 12. miesto muži nad 40
r., Tomáš Zavadil - 9. miesto muži, Peter Stanek - 24.
miesto muži.
Blažena Kocúriková tretia v Brne
17.11. 2014 sa v Brne-Jehnice konali ďaľšie preteky MSBP.
Medzi favoritov v kategórii žien nad 45 r. patrila aj naša
Blažka Kocúriková, ktorá potvrdila výbornú formu tretím
miestom.
Malacká desiatka 31. ročník - ŠK Jablonica má 13
umiestnení
Malacká 10 - 8. 11. 2014
Simonka Fedorová 1.miesto, Vaneska Poláčková 2. miesto,
Lívinka Kučeráková 3. miesto, Mário Valla 1. miesto, Ninka
Zavadilová 1.miesto, Tamarka Svatíková 2.miesto,
Elizabeth Žídek 3.miesto, Lucka Režnáková 3.miesto, Adam
Búran 3.miesto, Michala Martišová 3.miesto ženy abs. / 2.
ženy, Blažena Kocúriková 2. ženy abs. / 1. ženy nad 45r..

zľava: A. Búran, T. Zavadil

Hodonín - Holíč - Skalica
14. 12. 2014 sa konali ďalšie medzinárodné preteky na trati
Hodonín - Holíč - Skalica. Na behu dlhom 12,6 km sa
zúčastnilo päť Jabloničanov.
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Blažena Kocúriková - 2. miesto ženy nad 45 r. (106.
absolut.), Božena Zavadilová - 26. miesto ženy (332. abs.),
Tomáš Zavadil - 17. miesto muži (25. abs.), Dušan Tomek 42. miesto muži (84. abs.) a Stanislav Nemček - 19. miesto
muži nad 40 r. (62. abs.).

Jánovi Mičovi, ktorí zabezpečili spravodlivý priebeh hry.
Všetkým víťazom gratulujeme!
DK
Interval zberu a vývozu vriec

Mesiac

Termín 2015
deň v mesiaci
(plasty, sklo, KO*)

Čas
zberu

15
26
26
30
28
25
30
27
24
29
26

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

14

7:00

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December
Január 2016
KO* – kovové obaly

Pripravované podujatia na 1. štvrťrok
2015
zľava: B. Zavadilová, B. Kocúriková

Vianočné turnaje v stolnom tenise
Obec Jablonica usporiadala už 16. ročník Stolnotenisového
turnaja žiakov aj dospelých. V piatok, 12. 12. 2014
odštartovalo turnaj 24 žiakov základnej školy. Medzi
prihlásenými bola prevaha dievčat, ktorých bolo až 14. Žiaci
hrali o pohárové trofeje a vecné ceny, ktoré im darovala
obec. Prekvapením bolo, že 1. miesto a putovný pohár
vyhralo prvýkrát dievča, a to Kristína Žiaranová. 2. miesto
obsadil Libor Dohnálek a 3. miesto Miroslava Brunclíková.

24. 01. 2015
z Rovenska
31. 01. 2015
07. 02. 2015
14. 02. 2015
Miniband

Vystúpenie divadelného súboru XY
Farský ples
Detský karneval
Pochovávanie basy so skupinou

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V štvrtom štvrťroku sa dožili:
70 rokov Milan Valent, Peter Beňa, Stanislav
Štvrtecký, Pavel Pšenko
75 rokov Anna Harasníková, Kristína Janšáková,
Štefánia Jánošová, Jozef Hazucha, Mária Popovičová,
Anna Keblúšková
80 rokov Július Komárek, Alojz Veselý, Bohumir
Sládek, František Kocúrik
85 rokov Emília Tichá, Valeria Krajčová
90 rokov Jozef Roman, Mária Baňáreková

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.
U dospelých prišlo v sobotu, 13. 12., svoju zručnosť
v stolnom tenise predviesť 13 priaznivcov. Víťazom turnaja
sa stal Stanislav Ondrúšek, ktorý obhájil minuloročné
prvenstvo. Na druhej priečke sa umiestnil Ľubomír Ligas, 3.
miesto patrilo Petrovi Gažovi. Trojica najlepších si odniesla
vecné ceny aj pohárové trofeje. Ďalší v poradí sa umiestnili
Jozef Suchánek (4.), Radovan Rak (5.), František Vašek
(6.),... Ďakujeme za pomoc Mgr. Radovanovi Rakovi a Mgr.

Narodili sa: Nela Ďurišová
Zomreli: Marek Mráz, Hedviga Huková, Anton
Koleňák, Miroslav Hološka
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Výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce v Jablonici
15. novembra 2014
Najbližšie štyri roky povedie našu obec Ing. Silvester Nestarec, ktorý získal 296 hlasov v komunálnych voľbách. V obecnom
zastupiteľstve budú traja noví poslanci.
1. okrsok
2. okrsok
Spolu
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
894
998
1 892
Počet vydaných obálok
477
578
1 055
Počet odovzdaných obálok
477
578
1 055
Počet platných hlasovacích lístkov na poslancov
463
562
1 025
Počet platných hlasovacích lístkov na starostu
469
570
1 039
Účasť na voľbách v %
53,36
57,92
55,76
Počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva
Zvolení kandidáti
Číslo na
Kandidát
1. okrsok
2. okrsok
Spolu
Poradie
HL
Libor Dohnálek, Ing., NE-KA
4
280
333
613
1
Eva Kosová, Mgr., NE-KA
11
233
309
542
2
Jaroslav Stanek, Ing., SMER-SD
16
216
245
461
3
Ladislav Peterka, Mgr., NE-KA
14
237
200
437
4
Jozef Vulgan, Ing., SNS
22
178
244
422
5
Igor Horník, SNS
8
137
249
386
6
Jaroslav Čerešník, Mgr., SMER-SD
2
154
214
368
7
Marek Škápik, Bc., NE-KA
18
163
159
322
8
Jozef Gaža, NE-KA
5
135
185
320
9
Náhradníci
Jaromil Búran, Ing., NE-KA
Jozef Krchňavý, Ing., SMER-SD
Anna Nemečkayová, SMER-SD
Ján Konečný, SMER-SD
Rastislav Hazucha, Ing., SIEŤ
Jana Hamerlíková, RNDr., SMER-SD
Jana Vaculová, Mgr., SDKÚ-DS
Eva Dobiašová, SMER-SD
Elena Jamrichová, Mgr., SMER-SD
Tomáš Petráš, SDKÚ-DS
Karol Vacula, SDKÚ-DS
Zuzana Štellárová, Mgr., NE-KA
Miroslav Šindler, Bc., SDKÚ-DS

1
12
13
10
7
6
21
3
9
15
20
19
17

112
124
87
143
102
114
126
97
68
50
48
61
43

199
151
183
117
155
141
120
145
96
79
64
42
23

311
275
270
260
257
255
246
242
164
129
112
103
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Číslo na
HL

1. okrsok

2. okrsok

Spolu

5

91

205

296

1

197
157
133
71
53
45
41
39

2
3
4
5
6
7
8
9

Za starostu obce bol zvolený kandidát:

Silvester Nestarec, Ing., NE-KA,
s podporou strany SMER-SD

Počet platných hlasov odovzdaných pre ostatných kandidátov na starostu obce:
Ladislav Peterka, Mgr., NE-KA
6
128
69
Eva Kosová, Mgr., NE-KA
3
91
66
Miriam Horváthová, SNS
2
49
84
Milan Medovič, NE-KA
4
33
38
Jana Vaculová, Mgr., SDKÚ-DS
9
27
26
Jaroslav Čerešník, Mgr., NE-KA
1
15
30
Tibor Tomek, NE-KA
8
17
24
Richard Štvrtecký, NE-KA
7
17
22

Poradie
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