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Vážení spoluobčania.
Opäť tu máme máj. Máj - lásky čas, máj
- najkrajší mesiac v roku, studený máj
v stodole raj, máj - kvitne luh i háj.....
áno, mesiac máj má veľa prívlastkov,
spája sa s ním mnoho prísloví a porekadiel, ale i povier a legiend.
Teda máj je mesiac bohatý nielen na
lásku, ale aj na zvyky a tradície. Prvá
májová noc bola vždy považovaná za
noc čarodejníc. Podľa rozprávania našich
starých a prastarých materí sa v túto
noc na krížnych cestách schádzali strigy a strigôni, ktorí sa potom rozchádzali
po chotári a ničili mladú zeleň. Ľudia sa
voči nim bránili hlukom, práskaním bičov a trúbením na pastierskych trúbach.
Tieto časy si myslím, že už pominuli, ale
niekedy mám pocit, že nie až tak veľmi.
Mám na mysli hlavne správanie sa niektorých jednotlivcov k našej prírode,
nášmu okoliu, našim spoločným verejným priestranstvám v súvislosti čistotou
a odpadkami. Už sa opakujem, spomínam a apelujem na to snáď na každom
fóre, ale zrejme je to potrebné, lebo.....
Čo sa týka nakladania s odpadmi, hlavne
dôležitosť ich separácie, to sme rozoberali nielen v poslednom čísle Našej Jablonice, ale aj často predtým. Ale chcel by
som zdôrazniť a apelovať opäť na všetkých, aby sa zodpovednejšie správali
k čistote svojho okolia i okolitej prírody
(čo už bolo takisto viackrát preberané).
Ako možno väčšina z vás vie, v mesiaci
marec sme ako každoročne, zorganizovali akciu Čistý chotár, kde sme opäť vyzbierali veľké množstvo odpadkov v obci
a najmä v jej okolí (podrobnosti na inom
mieste). Čo je potešiteľné, vyzbieraného
odpadu bolo menej ako po minulé roky,
z čoho by sa dalo usudzovať, že už toľko
odpadkov po chotári nevyhadzujeme...

No hlavne potešila vysoká účasť organizácií a občanov, za čo im patrí veľká
vďaka. Ale na druhej strane celoročne
vídame po dedine množstvo vyhodených
obalov zo sladkostí, plechovíc, fliaš a iného odpadu, čo svedčí o tom, že stále sú
medzi nami takí, ktorí si svoje okolie nevážia a svojou nezodpovednosťou kazia
vzhľad a čistotu našej obce. Takže chotár
a obec sme dá sa povedať vyčistili, ale
tak, ako sa hovorí, že ženu by sme si mali
uctievať nielen na MDŽ, ale po celý rok,
takisto to platí aj o čistote v obci a jej
okolí. Po celý rok by sme mali dbať na to,
aby sme mali v obci čisto, nezahadzovali
papieriky, plechovice, fľaše do trávnikov,
ako sa to deje, ale odpadky ukladali tam,
kam patria. V máji je príroda azda najkrajšia, takisto verejná zeleň a priestory
nám kvitnú, jar je v plnom rozkvete, tak
si to nekazme svojou nezodpovednosťou a laxným prístupom k svojmu okoliu
a prírode nielen v máji, ale po celý rok.
Ďalej by som chcel opäť apelovať na
majiteľov psov, aby si uvedomili, že
vlastníctvo a držba psa má i svoje povinnosti. Okrem povinného čipovania, je to
aj povinnosť platiť daň za psa a zdôrazňujem - za každého psa. Lebo sa nám
stáva, že niekto platí daň za jedného, ale
vo dvore má troch, či štyroch psov a to
nehovorím o tých, ktorí neplatia vôbec.
No a čo je z praktického hľadiska snáď
najdôležitejšie je zabezpečiť, aby sa psy
nepohybovali voľne po obci. Všetci dobre vieme, ako často sa toto u nás deje
a v poslednom období aj väčšie, na pohľad nebezpečné plemená. Preto by som
chcel apelovať na všetkých majiteľov
psov, aby sa zodpovedne správali a zabezpečili si svojich miláčikov vo dvore
tak, aby im neutekali. Je to problematika, ktorú sa zatiaľ snažíme riešiť dohovorom, či pokarhaním, v niektorých prí-

padoch boli udelené i pokuty. Ale pokuta
ako taká nezabezpečí, aby pes neutiekol
z dvora. Je to len dôsledok nezodpovedného správania sa majiteľov, ale nie je
to odstránenie príčiny, tú si musí riešiť
každý majiteľ psa sám.
Čo sa týka aktuálneho diania v obci,
tak sme dali vyčistiť jabloňovú alej pri
ceste na priehradu, upravuje sa priestor
pri nových bytovkách, podali sme žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry
(historický park) i TTSK (iné aktivity –
kultúra, mládež), pracujeme na žiadosti
o dotáciu na náučný chodník pred kostolom sv. Štefana kráľa cez MAS Podhoran.
Takisto pripravujeme riešenie parkovania a odstavných plôch na Sídlisku, mali
sme jednania s CHKO Modra, týkajúce sa
stavu tzv. Gálikovej bane (bývalá strelnica Zväzarmu za priehradou), ktorá sa
nachádza v najvyššom piatom stupni
ochrany a preto sú zásahy do takýchto
lokalít prísne obmedzené. V neposlednom rade treba spomenúť, že neustále
pracujeme na riešení dopravnej situácie
v obci (stav cesty I/51, most a obchvat).
Možno ste si všimli, že sa začal čistiť Hodonský potok (Lukavec) od náletových
drevín, potrebné by bolo i vyčistenie koryta potoka a brehových častí. Z Povodia
Moravy nám to bolo prisľúbené, verím že
sľub dodržia, nakoľko prietokové pomery
v niektorých úsekoch sú dosť obmedzené, čo môže spôsobiť problémy hlavne
v prípade povodní.
Verím, že nastávajúce májové, ale nielen májové, ale všetky ďalšie dni prežijete v zdraví, pohode, užijete si krásne
slnečné, ničím nerušené dni a k tomu
všetkému vám prajem ...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z rokovania zastupiteľstva
2. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo 28. marca
2019. Rokovanie viedol Ing. Silvester
Nestarec, starosta obce. Prítomných
bolo 6 poslancov, kontrolórka obce,
účtovníčka obce, zapisovateľ, riaditeľka ZŠ, kronikárka obce, zástupcovia
vlastníkov bytov v bytových domoch
na Sídlisku a 2 občania.
OZ schválilo:
- program 2. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti
- novovytvorených pozemkov, parc.
č. 395/56 vo výmere 51 m2, a parc.
č. 395/58 vo výmere 4 m2 žiadateľovi,
spoločnosti P4, a.s., Priemyselná 278,
905 01 Senica za cenu 5€/m2, t.j. spolu 275 €,
- Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jablonica č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení a o určení výšky príspevku na
režijné náklady stravníka v zariadení
školského stravovania na území obce
Jablonica,
- Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2018
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Jablonica,
- 1. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2019
podľa predloženého návrhu,
- dotácie z rozpočtu obce Jablonica
na rok 2019,
- inventarizačnú správu o výsledku fyzickej a dokladovej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov obce Jablonica
k 31.12.2018,
- zápis do kroniky obce Jablonica
za rok 2018 tak, ako bol predložený
a schválený komisiou kultúry, mládeže, športu a vzdelávania.

OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých
na 1. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva konaného dňa 07. 02.
2019,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica a Základnej školy
Jablonica k 31.12.2018,
- správu o plnení úloh Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Jablonica za rok 2018,
- správu o činnosti Spoločného obecného úradu v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku za rok 2018.
Rôzne
Zástupcom vlastníkov bytových domov na Sídlisku bol predstavený návrh na vytvorenie parkovacích miest
- kolmé státie vedľa MK medzi bytovkami 682 a 572 a pozdĺžne státie
vedľa MK medzi bytovkami 572 a 571.
V tejto lokalite je dlhodobý problém
s parkovaním, nakoľko osobné automobily stoja po oboch stranách úzkej
miestnej komunikácie, čo je z hľadiska bezpečnosti premávky a chodcov,
zimnej údržby a prístupu záchranných
zložiek ďalej neprípustné. Ulicou prechádza stále väčší počet automobilov
a taktiež obyvatelia Sídliska vlastnia
čoraz viac osobných automobilov, čo
situáciu ďalej zhoršuje. Situácia by sa
musela nekompromisne riešiť umiestnením dopravných značiek „zákaz zastavenia“, čo by bolo bez vybudovania
parkovacích plôch nevýhodné ako pre
obyvateľov bytoviek, ako aj pre obec
z dôvodu nejestvujúcej alternatívy
z hľadiska statickej dopravy.
Zástupcovia vlastníkov bytov, ako aj
ostatní občania sa jednotlivo vyjadrili k návrhu obce a prebehla diskusia
ohľadom možných riešení problematickej dopravy na Sídlisku. Starosta
požiadal zástupcov, aby do konca apríla 2019 predložili konečné návrhy a vý-

sledky rokovaní z domových schôdzí
všetkých vlastníkov bytov ohľadom
parkovania na Sídlisku.
Ďalej v bode rôzne si vzal slovo starosta obce Ing. Nestarec a informoval
poslancov o nasledovných aktivitách:
- výzve starostu obce spoločnosti Faun na vybudovanie parkovacích
miest pri prevádzke Faunu na Sídlisku,
nakoľko každá prevádzka tohto typu
by mala mať parkovacie miesta a súčasná situácia pri parkovaní zákazníkov Faunu na miestnej komunikácii je
nevyhovujúca z hľadiska bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky. Faun
na výzvu zatiaľ nereagoval. V prípade, že spoločnosť Faun nebude reagovať, bude sa musieť riešiť inak, a to
zákazom zastavenia, o návrhu jedná
s Okresným dopravným inšpektorátom. Poslanci s uvedeným súhlasili.
- výpovedi nájomnej zmluvy Petronely Blažkovej v 2-izbovom byte v prístavbe na Zdravotnom stredisku. Byt
bude uvoľnený od 1. 7. 2019. V súčasnosti pracovníčky Obecného úradu
oslovujú ľudí v zozname uchádzačov
o pridelenie obecného bytu a zisťujú
ich záujem. K prideleniu bytu novému
nájomníkovi zasadne Komisia na prideľovanie bytov.
- nákupe vozidla Multicar. Obec zakúpila už používané úžitkové vozidlo
Multicar, nakoľko pôvodné, ktoré je
v správe Obecného podniku Jablonica
už nespĺňa technické parametre, a takisto ho bude využívať Obecný podnik
Jablonica.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
informáciami a diskusnými príspevkami z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici nájdete
na internetovej stránke obce - www.
jablonica.sk - v záložke „Úradné dokumenty“ v kategórii „Zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva
2018 - 2022“ (na rolovacej lište).
Mgr. Martin Štvrtecký

Hospodárenie obce
Tak ako vždy po ukončení roka,
každý tak trocha bilancuje, čo za toto
obdobie stihol a čo sa mu podarilo.
Myslíme si, že rok 2018 bol pre obec
Jablonica úspešný a veríme, že takto
ho bude vnímať aj väčšina obyvateľov.
Rozpočet na rok 2018 bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Jablonici
ako prebytkový.
Počas roka boli
robené zmeny rozpočtu na základe
skutočnosti a finančných operácií,
ktoré neboli zapracované v rozpočte
a teraz môžeme s istotou povedať, že
hospodárenie obce v roku 2018 bolo
plusové.

Celkové skutočné príjmy boli
k 31.12.2018 vo výške 1.629.418,91
€. Prevažnú časť zahŕňajú bežné príjmy
ktoré sa skladajú z daňových, nedaňových príjmov a z grantov a transferov.
Do celkových príjmov patria aj kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie
a vlastné príjmy základnej školy.
Celkové skutočné výdavky boli
k 31.12.2018 vo výške 1.400.660,15
€. Najväčšiu časť tvoria bežné výdavky - financovanie osobných a prevádzkových nákladov, ktoré slúžia na chod
obce. Taktiež do celkových výdavkov
patria kapitálové výdavky, výdavkové

finančné operácie a bežné výdavky základnej školy.
V obci sme investovali do údržby verejnej zelene, pokračovali sme štvrtou
etapou v revitalizácii historického parku, kde sme vybudovali ďalšie chodníky, vysadili stromy a kríky, osadili lavičky a smetné koše. Medzi najväčšie
investície treba zaradiť investície do
základnej školy, kde bolo dokončené
vydláždenie areálu – odstavné plochy
a chodníky, bola zrekonštruovaná fasáda pavilónu mimoškolskej činnosti
a školskej jedálne, pre ktorú bolo zakúpené i vybavenie – plynová smažia-
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ca panvica a plynový sporák. Nemenej
nákladnou akciou bola rekonštrukcia
cesty pri Dome služieb a pri Pošte.
Jednou z najzaujímavejších investícií,
bolo zriadenie Jablonickej pamätnej
izby a pre naše deti vybudovanie detského ihriska pri Zdravotnom stredisku. V materskej škole bolo zakúpené
ďalšie interiérové vybavenie, v obci bol
rozšírený kamerový systém, zakúpený
ďalší krytý stan a obec mala aj výdavky na zmeny územného plánu. Pre
potreby DHZ bol zakúpený prívesný
vozík. Obec taktiež vykúpila niektoré
spoluvlastnícke podiely pozemkov pod
miestnu komunikáciu v lokalite „IBV
Políčko“.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 je vo výške
+228.758,76 € a po odpočítaní niektorých povinne odpočítateľných účtovných položiek v celkovej výške
-19.998,91 €.
Možno konštatovať, že obec hospodárila v roku 2018 s celkovým
prebytkom v sume +208 759,85 €.
Niečo málo o aktuálnom roku.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici dňa
31.10.2018 uznesením číslo 61/2018
schválilo rozpočet na rok 2019 ako
prebytkový v sume 114.301,00 €.
Rozpočet je „živý“ dokument, mení
sa počas roka ako v príjmovej, tak
i výdavkovej časti, v závislosti od skutočností a nepredvídateľných okolností, ktoré sa nedajú predpokladať
pri tvorbe rozpočtu. Do rozpočtu boli
zahrnuté rôzne akcie, ktoré by sme
chceli uskutočniť, samozrejme podľa
situácie je možná zmena v aktivitách
a práve na to slúži inštitút zmeny rozpočtu obce.
Do rozpočtu boli zahrnuté výdavky napr. na výsadbu a údržbu verejnej zelene, opravy ciest a chodníkov
v obci, nákup vybavenia do školskej
jedálne, plánujeme nakúpiť ďalší nábytok do materskej školy, investície
sú vyčlenené aj na údržbu priestorov,
šatne v dome kultúry a vykurovacieho systému v Zdravotnom stredisku.
Takisto chceme pokračovať, za využitia dotácie z Ministerstva kultúry (ak
uspejeme a bude nám pridelená) piatou etapou na revitalizácii historického
parku a je v pláne viacero ďalších aktivít a investičných akcií. Všetko bude
záležať od financií, negatívom je skutočnosť, že v roku 2019 bude obec vynakladať zvýšené výdavky, súvisiace
s novou legislatívou, ktorá má negatívny dopad na rozpočty miest a obcí,
ako sú „obedy zadarmo“, povinnosti
vyplývajúce z tzv. „chodníkového zákona“, zvyšovanie platov vo verejnej
správe, zvýšenie poplatkov za uloženie odpadov a prípadne výdavky v sociálnej oblasti, kde je povinnosť obcí
poskytovať finančný príspevok na prevádzku v dennom stacionári.
Rozpočet bude „napätý“, ale všetci
veríme, že vízie a plány sa podarí naplniť k spokojnosti občanov našej obce.
Ing. Silvester Nestarec
Erika Dvorská

Hlásenia miestneho
rozhlasu
Predaj CD
Záhorienka o Záhorí
Obec Jablonica ponúka na predaj
CD s názvom Záhorienka o Záhorí, na ktorom sa nachádza, okrem
iných, aj pieseň o Jablonici - Cestička
cez Bílu Horu. Záujemci si môžu CD
zakúpiť na Obecnom úrade v Jablonici počas úradných hodín. Cena 3 €.
Počet CD je obmedzený.

Obecný úrad Jablonica oznamuje
občanom, že hlásenia v miestnom
rozhlase počas pracovného týždňa
budú v nasledovných časoch:
- doobeda od 08:30 h. do 10:00 h.
podľa aktuálnej požiadavky,
- poobede o 16:30 h.
Smútočné oznamy sa budú hlásiť
poobede, o 16:00 h.
Výnimky v harmonograme hlásení
miestneho rozhlasu povoľuje starosta obce.

Certifikát triedenia komunálneho odpadu 2018
Obec Jablonica obdržala od spoločnosti ENVI-PAK certifikát triedenia odpadu za rok 2018. Obec Jablonica separovala v objeme 79 650 kg triedeného
komunálneho odpadu, čím sme prispeli k celkovej úspore emisií skleníkových
plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK 59 263 667 kg CO2. Táto úspora
predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu. Nejedná sa o celkovú
mieru triedeného komunálneho odpadu v obci Jablonica, týka sa len obalov!
Mgr. Martin Štvrtecký
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Voľby prezidenta SR 2019
v Jablonici

Členovia
Jednoty
dôchodcov
v Jablonici sa stretli 12. marca 2019
na výročnej členskej schôdzi, aby
zhodnotili minuloročnú činnosť. Zúčastnil sa aj starosta obce Ing. Silvester Nestarec a za OV JDS Senica
jej predsedníčka Mária Jamrišková. Seniori majú pozitívnu energiu,
elán a chuť stále byť užitoční nielen
svojimi radami, skúsenosťami ale aj
aktívnou činnosťou. Správa obsahovala aktivity, ktoré sa nám podarilo
v priebehu minulého roku uskutočniť. A že ich nebolo málo, usúdili aj
naši hostia, ktorí sa vyjadrili k našej
činnosti kladne. Predložená bola aj
správa o hospodárení, prijali sme aj
plán práce na rok 2019.
Účasť členov bola veľmi dobrá,
nechýbalo ani bohaté občerstvenie,
ku ktorému prispeli aj naše členky,
ktoré napiekli chutné zákusky a tak
sa veselo spomínalo.

I. kolo volieb prezidenta SR, ktoré sa
uskutočnilo 16.03.2019, malo v našej
obci hladký a bezproblémový priebeh.
Okrsková volebná komisia informovala
občanov, riešila otázky a podnety voličov v zmysle zákona o podmienkach
výkonu volebného práva.
Prví voliči prichádzali hneď po otvorení volebnej miestnosti o 07:00 hod.
Od rána až do skorších večerných hodín využívali voliči svoje právo voliť
v hojnom počte, volebný ruch utíchal
postupne až po 20-tej hodine. Volebná miestnosť bola uzatvorená riadne
o 22:00.
V zozname voličov bolo nakoniec zapísaných 1858 oprávnených voličov. Na
hlasovaní sa zúčastnilo 908 voličov, čo
predstavuje peknú volebnú účasť 48,87
%, ktorá je takmer identická ako celoslovenská. Odovzdaných bolo 905 platných hlasov pre všetkých kandidátov.
Výsledky I. kola volieb prezidenta SR 2019 v obci Jablonica (kandidáti sú zoradení podľa počtu platných hlasov)
kandidát

počet platných hlasov

podiel platných hlasov (%)

Zuzana Čaputová

357

39,44 %

Maroš Šefčovič

232

25,63 %

Štefan Harabin

120

13,25 %

Marian Kotleba

110

12,15 %

Eduard Chmelár

30

3,31 %

Milan Krajniak

20

2,20 %

František Mikloško

17

1,87 %

Béla Bugár

8

0,88 %

Juraj Zábojník

4

0,44 %

Róbert Švec

2

0,22 %

Bohumila Tauchmannová

2

0,22 %

Ivan Zuzula

2

0,22 %

József Menyhárt (vzdal sa kandidatúry)

1

0,11 %

Martin Daňo

0

0

Róbert Mistrík (vzdal sa kandidatúry)

0

0

podiel platných hlasov (%)

Zuzana Čaputová

437

55,45 %

Maroš Šefčovič

351

44,54 %

Anna Dingová, JD

Anna Dingová, JD

Anna Nemečkayová
Únia žien Jablonica

Základná škola Jablonica

Veľkonočná výstavka

zase až v podvečer. Až 39 voličov prišlo v Jablonici voliť s
hlasovacím preukazom. Volebná miestnosť bola zatvorená
riadne o 22:00.
V zozname voličov bolo nakoniec zapísaných 1882 oprávnených voličov. Hlasovať prišlo celkovo 798 voličov, čiže
volebná účasť dosiahla 42,40 %, čo je v porovnaní s I. kolom pokles, tak, ako tomu bolo aj na celoslovenskej úrovni.
Platných hlasov bolo odovzdaných 788.

počet platných hlasov

V dňoch 10. - 14. apríla 2019 sa
konal v Trenčíne už 25. ročník veľtrhu Záhradkár, ktorý svojich návštevníkov okrem iného očaril aj
množstvom krásnych pestrofarebných kvetov. Samozrejme nechýbali
ani priesady, dreviny, záhradkárske
pomôcky a iný tovar. Návštevníci si
mali naozaj z čoho vyberať.
Súčasťou boli aj zaujímavé výstavy Včelár, Poľovníctvo a Zdravý životný štýl.
Počas trvania veľtrhu organizátori
pripravili na každý deň množstvo odborných prednášok a poradenstvo.
Tento veľtrh navštívili aj naši členovia ZO SZZ a JDS.

Vo februári sa žiaci 2. stupňa našej školy pod vedením pána zástupcu Mgr. Nečasa zúčastnili lyžiarskeho
výcviku v Monkovej doline neďaleko
obce Ždiar.

Výsledky II. kola volieb prezidenta SR 2019 v obci Jablonica (kandidáti sú zoradení podľa počtu platných hlasov)
kandidát

Veľtrh Záhradkár

Zámok v Holíči ožil v nedeľu
28. apríla ľudovým spevom, tancom a dobrou náladou. Domáca Folklórna skupina VALŠA v spolupráci
s mestom Holíč pripravili akciu, kde
sa v 3-hodinovom programe predstavili FS VALŠA, FS ZÁVODZAN, ĽH
Kamarádzi z Kútú, FS MÁJ z Piešťan,
mužský zbor Vlčnov a naša FS Jabloničanka.
Všetky vystupujúce skupiny mali
program na vysokej úrovni, obecenstvo bolo nadchnuté a nadšene tlieskalo. Aj členky, ktoré boli podporiť
našu folklórnu skupinu, mali hodnotný zážitok a odchádzali spokojné
z krásne stráveného nedeľného popoludnia.
Síce sme nemali čas na prehliadku
holíčskeho zámku, ale areál je upravený a veľmi pekne udržiavaný, takže si niekedy urobíme výlet.

Lyžiarsky výcvik

Do II. kola volieb prezidenta SR 2019 boli zvolení Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič.
Týchto 2 kandidátov by zvolili do II. kola aj voliči v našej obci.
II. kolo voľby prezidenta (30.03.2019) v našej obci prebehlo bez problémov. Okrsková volebná komisia vzhľadom
na hladký a nerušený priebeh riešila bežné otázky občanov
týkajúce sa voľby.
Najviac voličov sme zaznamenali už v ranných hodinách,
v priebehu dňa voliči prichádzali k urne postupne, zvýšený počet voličov si prišiel splniť svoju občiansku povinnosť

Holíčske folklórne
slávnosti

Výročná schôdza
Jednoty dôchodcov

I. kolo

II. kolo
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Novozvoleným prezidentom SR sa stala Zuzana Čaputová.
Za prezidentku by si ju zvolili aj voliči hlasujúci v našej obci.
Súhrnné výsledky za celú Slovenskú repuliku, jednotlivé kraje, obvody, okresy, obce a okrsky môžete nájsť na stránkach
ŠÚ SR: https://volbysr.sk/sk/index.htm

Mgr. Martin Štvrtecký
zapisovateľ OkVK

V mesiaci marci sa konala na prízemí v B pavilóne Veľkonočná výstavka
žiackych prác. Na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania
a tiež v ŠKD žiaci tvorili výrobky s veľkonočným námetom. Učili sa pracovať
s rôznymi druhmi prírodného materiálu, a tak si osvojovali pracovné zručnosti a rozvíjali estetické cítenie.

Hurbanov pamätník
V piatok 22. februára sa uskutočnilo
v ZUŠ v Senici obvodné kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Veľmi pekne
a zodpovedne nás v silnej konkurencii škôl z okolia Senice reprezentovali
víťazi školského kola Juliana Otépková, Diana Kabaňová, Adela Gbelcová
a David Černek.
David Černek získal 3. miesto
v prednese poézie v II. vekovej kategórii a Adela Gbelcová získala v tej
istej vekovej kategórii 2. miesto
v prednese prózy.
Za skvelú reprezentáciu všetkým
ďakujeme a k úspechu blahoželáme!

Autori článkov: Kolektív ZŠ
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Návšteva
predškolákov v ZŠ

Dňa 8. 3. 2019 navštívili deti najstaršej vekovej skupiny MŠ I. ročník
ZŠ z dôvodu oboznámenia sa s prostredím, deťmi a pani učiteľkami,
aby v septembri plynule a bez problémov zvládli prechod z MŠ do ZŠ.

Marec - mesiac
knihy

Počas celého roka vedieme deti
Materskej školy ku kladnému vzťahu
ku knihám. Učíme ich ako s knihami treba zaobchádzať, čo všetko sa
z kníh môžeme dozvedieť, aké druhy
kníh poznáme a z čoho sa dnes vyrábajú. Každoročne si s deťmi najstar-

Moréna v MŠ
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šej vekovej skupiny robíme výstavu
ich vlastných obľúbených kníh, z ktorých im počas celého mesiaca čítame.
Návšteva obecnej knižnice
Pri príležitosti tohto sviatku sme
s deťmi MŠ navštívili Obecnú kniž-

nicu, kde sa pani Križanová milým
slovom prihovorila našim deťom
a v krátkosti im porozprávala o knihách, ich rozdelení a význame knižnice. Za pozornosť boli deti obdarené
sladkosťami.

Deň Zeme

Prvým jarným dňom 20. 3. 2019 sa
deti MŠ piesňami a básničkami rozlúčili so zimou tradičným vynášaním
Moreny, ktorú si zhotovili v škôlke
spolu s pani učiteľkami.

Jedným z cieľov VVP MŠ je okrem
iného aj pestovať u detí kladný vzťah
k našim ľudovým tradíciám a zvykom. Každý rok sa snažíme túto obyčaj dodržiavať. Ani tento rok tomu

nebolo inak. Deti sa v sprievode pani
učiteliek vybrali vyhodiť Morénu do
potoka Lukavec, kde sa s ňou ešte
raz rozlúčili, a tak symbolicky privítali jar.

Exkurzia do papierničky
v Prietrži

Deti strednej a najstaršej vekovej
skupiny sa dňa 28. 3. 2019 zúčastnili exkurzie Papierničky v Prietrži,
kde sa na základe odborného výkladu oboznámili s históriou ručnej výroby papiera. Následne si každé dieťa individuálne malo možnosť ručne
vyrobiť svoj vlastný papier.

V mesiaci apríl sme si spolu s deťmi
pripomenuli Deň Zeme. Prostredníctvom edukačných aktivít deti spoznávali našu Zem - kreslili, rozprávali
o prírode, rastlinách a živočíchoch.
Pani učiteľky zahrali deťom bábko-

vé divadlo, v ktorom ich oboznámili
s dôležitosťou čistoty nášho prostredia a prírody. Následne hravou formou na dvore MŠ si deti prakticky
vyskúšali zber a triedenie odpadu do
jednotlivých kontajnerov podľa farieb

a precvičili si svoje zručnosti zametaním a vyhrabávaním areálu MŠ.
Cieľom našich aktivít bolo u detí
rozvíjať environmentálne cítenie.
Autori článkov: Kolektív MŠ
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Divadlo k MDŽ
„Babské plkotačky“

V roku 2019 sme si uctili Medzinárodný žien komediálnym divadelným
predstavením s príznačným názvom
pre sviatok žien - Babské plkotačky.
Na úvod starosta obce Ing. Nestarec slovom zablahoželal všetkým že-

Výročie oslobodenia obce

nám a potom odovzdal pomyselnú
taktovku Búranskému ochotníckemu
divadlu.
Celé predstavenie skvele dopĺňala
cimbalová muzika Šibénka. Plnou sálou sa ozýval hlasný smiech divákov

nad groteskným až satirickým zobrazením dedinských „povedačiek“. Diváci odchádzali domov spokojní a oslávenkyne dostali originálny darček, veď
úsmev je jeden z najkrajších darov.

Mgr. Martin Štvrtecký
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Naša obec bola definitívne oslobodená z područia nacizmu dňa 06. 04.
1945 vojskami 2. ukrajinského frontu,
zloženého z armád sovietskych a rumunských pod hlavným velením maršála Rodina Jakovleviča Malinovského.
V piatok 05. 04. 2019 sme si pripomenuli pietnou spomienkou už 74. výročie tohto významného míľnika obce
Jablonica. Starosta obce v príhovore zdôraznil aké hrôzy pre Slovensko
i obyvateľov Jablonice so sebou priniesol najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Pripomenul všetkých
padlých vojakov i civilistov, menšiny,
na ktorých bola páchaná genocída
a Jabloničanov, ktorí položili tú najväčšiu obeť za našu slobodu - Albert
Horváth, Anna Michlová, Ladislav Šeliga, štábny kapitán Jozef Hazucha,
Štefan Štefík, Jozef Zúbek. Všetky
obete 2. svetovej vojny si zaslúžia česť
a našu úctu. Starosta obce taktiež vyslovil, že generácie po roku 1945 už
vojnový konflikt na našom území nezažili, čiže dostali jeden z najväčších
darov, ktorým je mier.
Pri tejto príležitosti bola odhalená
nová pamätná tabuľa venovaná našim občanom, ktorí sa stali obeťami
II. svetovej vojny. Veríme, že pamätná tabuľa nebude len kusom kame-

a odhalenie pamätnej tabule
obetiam II. svetovej vojny

ňa, ktorý dotvára priestor pamätníka
obetiam 2. svetovej vojny - parčík pri
dele, ale bude aj miestom duchovných
hodnôt - spomienok, piety a poučenia

sa z hrôz vojnových konfliktov pre občanov Jablonice a návštevníkov obce.
Mgr. Martin Štvrtecký

Stavanie mája
Každým rokom v našej obci udržiavame peknú tradíciu stavania mája,
zdobeného pestrofarebnými stuhami,
ktorá symbolizuje silu obnovujúcej
prírody, víťazstvo života nad smrťou
a boj jari so zimou.
Tohto roku v podvečer pred prvým
májom sme trochu prenesene boj jari
so zimou zakúsili i my, a z dôvodu nie
príliš priaznivého počasia sme museli
zrušiť májovú veselicu. No naši zdat-

ní hasiči máj postavili úspešne aj za
pomoci očí pekného počtu prítomných
občanov, za čo im ďakujeme. Ako pán
starosta dodal na záver, budúci rok
2020 postavíme máj opäť a májovú
veselicu vybavíme za oba roky.
Mgr. Martin Štvrtecký
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Memoriál Felixa Rímeša
VIII. ročník

Jablonická desiatka
Už v tradičnom ustálenom termíne počas poslednej aprílovej soboty
sa uskutočnila ôsma edícia bežeckého
preteku Jablonická desiatka - Memoriál
Felixa Rímeša v rámci Moravsko-slovenského bežeckého pohára, Grand
prix Záhoria a Trnavskej župnej ligy.
Ako povedal hlásateľ počas podujatia:
„K jablonickej desiatke to chladné počasie už asi patrí,“ no napriek tomu sa
zišiel úctyhodný počet pretekárov od

maličkých detí až po seniorov. Množstvo smelších i nesmelších detičiek so
svojimi rodičmi na značke štartu je určite znakom, že beh v Jablonici je na
veľkom vzostupe a má budúcnosť. I v
žiackych a dorasteneckých kategóriách
podali nádejní bežci ŠK Jablonica skvelé výkony a ukázali svoj výkonnostný
potenciál. Pred štartom hlavných kategórii privítal všetkých účastníkov
behu a návštevníkov starosta obce,

zaznela hymna a minútou ticha si všetci uctili pamiatku zosnulého člena ŠK
Jablonica a fotografa bežeckých pretekov pána Milana Kocúrika. Potom sa
už muži i ženy vydali na náročnú trať,
ktorú všetci úspešne zdolali. Tohtoročné podujatie z pohľadu diváckej atraktivity dobre doplnili ukážky príslušníkov
Finančnej správy so služobnými psami
a zásahovým vozidlom, detské atrakcie
a výstava bicyklov.
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Magnólia pani Oslejovej
V sobotu 13. 4. sme navštívili pani Annu Oslejovú a už pri
bránke do domu nám utkvel krásny pohľad na plne zakvitnutú magnóliu s ružovkastými kvetmi a trávnikom posiatym
lupeňmi. Podľa rozprávania pani Oslejovej má pre ňu táto
okrasná drevina nielen estetickú hodnotu, ktorou sa na jar
môže popýšiť, ale aj osobný význam ako spomienka.
Mgr. Martin Štvrtecký

Ocenené pedagogičky
z Jablonice
Sumárne výsledky bežcov ŠK Jablonica:
Muži 39 r.: 7. Tomáš Zavadil, 9. Marek Polakovič, 12. Dušan
Tomek, 30. Peter Stanek
Muži 40 r.: 9. Marcel Krajč, 18. Štefan Rybanský
Ženy 35 r.: 3. Michala Martišová, 4. Barbora Gbelcová, 7.
Denisa Rybanská, 16. Božena Zavadilová
Ženy 45 r.: 2. Blažena Kocúriková
Mládež:
Dorast 4 km: 1. Adam Zubák, 1. Lucia Režnáková, 3. Simona Hrajnohová

Junior 4 km: 1. Adriana Vašková, 2. Michaela Koptáková, 3.
Megan Čuvalová, 2. Peter Obcovič
St. ž. 600 m: 2. Adam Zubák, 1. Adriana Vašková, 2. Lucia
Režnáková, 3. Michaela Koptáková
Ml. ž. 400 m: 1. Alex Hulka, 2. Filip Zavadil, 3. Kristián Hlaváč, 1. Tamara Svatíková, 3. Natália Králiková
prípr. 200 m: 1. Peter Martiš
ml. prípr. 100 m: 2. Jakub Barcaj
predškol. 100 m: 3. Ema Návratová, 2. Martin Olšovský
Mgr. Martin Štvrtecký
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Koncertná sála Základnej umeleckej školy v Senici sa 28.
marca, kedy majú sviatok všetci učitelia, stala miestom
oceňovania kultúrnych a pedagogických pracovníkov zo Senice. aOrganizátormi slávnostného podujatia s dlhoročnou
tradíciou sú Mesto Senica a Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica.
Samospráva mesta Senica touto akciou vzdáva vybraným
jednotlivcom verejnú poctu za ich vykonanú prácu. „Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný
učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“ použil slová Ch. F.
Browna primátor mesta Senica Martin Džačovský vo svojom príhovore k oceneným, ktorí sú práve takýmito inšpiratívnymi osobnosťami. Po zápise do Pamätnej knihy mesta
Senica si ocenené osobnosti prevzali z rúk primátora mesta
a predsedníčky Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež
a zbor pre občianske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve Martiny Otrísalovej pamätné listy a darčeky. Medzi
ocenenými boli aj 2 Jabloničanky - pani Štefánia Jánošová,
Mgr. Martina Dvorská a rodáčka z Jablonice PhDr. Iveta Hazuchová.
Štefánia Jánošová
Riaditeľstvo ZUŠ Senica navrhuje na ocenenie za celoživotnú úspešnú pedagogickú i metodickú prácu v umeleckom školstve Štefániu Jánošovú, ktorá sa svojou profesionalitou, odbornosťou, ale aj ľudskými vlastnosťami stala
osobnosťou, vďaka ktorej sa výrazne posunula kvalita prednesu detí nielen v trnavskom regióne, ale aj na Slovensku.
Je pedagógom, ktorého si váži nielen mesto Senica, ktoré
jej udelilo Plaketu mesta Senica za rozvoj školstva reprezentáciu mesta, ale aj Krajský školský úrad v Trnave, ktorý
jej udelil Malú medailu Sv. Gorazda za celoživotnú prácu.
Ako vynikajúci pedagóg v oblasti umeleckého prednesu
neustále dosahuje so svojimi žiakmi najvyššie ocenenia
v krajských a celoštátnych recitačných súťažiach: Šaliansky
Maťko, Timravina studnička, Rozprávkové vretienko, Beniakove Chynorany, Hollého pamätník... Viacerí žiaci bývajú

každoročne nominovaní na celoštátnu prehliadku recitátorov Hviezdoslavov Kubín. Dlhé roky pôsobila v Základnej
umeleckej škole v Senici ako vedúca predmetovej komisie
literárno – dramatického odboru. Záujem detí o dramatické
umenie a prednes, ktoré sa jej podarilo vo svojich zverencoch zapáliť, výrazné vyučovacie výsledky a ocenenia žiakov v súťažiach sú dôkazom mimoriadneho pedagogického
majstrovstva učiteľky. Jej prácu charakterizuje vysoká profesionalita a tvorivosť, spojená s maximálne citlivým a individuálnym prístupom k žiakom.
Mgr. Martina Dvorská
Patrí k najmladším v pedagogickom zbore základnej školy
v spoločnom zariadení ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha. Zanietená učiteľka biológie a etickej výchovy. Obľúbená triedna
učiteľka teraz šiestakov. Autorka mnohých inšpiratívnych
nápadov, ktoré sa pretavili do koloritu školy: Sladký bufet, Vianočné trhy, výstavky exponátov žiakov... Krúžok
biológie patrí k tým, kde žiaci radi chodia a vždy sa niečo nové naučia. Tí najšikovnejší potom reprezentujú školu
v predmetovej olympiáde Biológia, kde získavajú popredné umiestnenia. Pani učiteľka spravuje web-stránku školy.
Každoročne pomáha organizovať školské kolo informatickej
súťaže i-bobor. Pre školu je prínosom, v kolektíve pracovníkov je uznávaná.
PhDr. Iveta Hazuchová
Pôsobí v Obchodnej akadémii Senica ako učiteľka
všeobecnovzdelávacích predmetov od roku 1997. Je vedúcou predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry.
Významne sa podieľala na obsahovej príprave Školského
vzdelávacieho programu. Dlhé roky koordinovala prácu redakčnej rady pri vydávaní školského časopisu EKO. Venuje
sa záujmovej činnosti mládeže, motivuje a pripravuje študentov na súťaže. Jej organizačné schopnosti a tvorivosť
sa odzrkadľujú v príprave rôznych podujatí kultúrneho charakteru, vo vystúpeniach žiakov, pri tvorbe propagačného
materiálu o škole, v príspevkoch do tlače. Vedie seminár
zo slovenského jazyka a literatúry a každoročne pripravuje
žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Zdroj: senica.sk
oficiálna stránka mesta Senica
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Na začiatku jari sa v sobotu 23. marca
2019 uskutočnil v našej obci už 8. ročník brigády Čistý chotár, ktorá sa v priebehu marca a apríla vyhlasuje postupne
vo všetkých obciach, ktoré sú združené
v MAS Podhoran. Vplyvom teplého a slnečného počasia a stále väčšej uvedomelosti občanov týkajúcej sa ochrany

čisťovaním odpadmi, prípadne potrebujú
skrášlenie po zimnom odpočinku. V tomto ročníku sa, ešte viac ako po minulé
ročníky, kládol silný dôraz na separovanie vyzberaného odpadu, aby sme ešte
viac spoločne znížili dopady na životné
prostredie a aj finančnú záťaž za vývoz
a skládkovanie. O úspechu akcie svedčí

ktorí prispeli svojou prácou k vyčisteniu
a skrášleniu chotára Jablonice na začiatku nového vegetačného obdobia. Veríme,
že i takáto brigáda prispeje k tomu, aby
si stále viac občanov uvedomovalo potrebu chrániť prírodu, správne nakladať
s odpadmi a pekne udržiavať okolie svojich príbytkov. I okoloidúci vodiči si snáď
vstúpia do svedomia a začnú odpady vyhadzovať v cieli svojej cesty alebo počas
prestávok do smetných nádob, keď vidia
to množstvo ľudí popri ceste ako zbierajú
odpadky rôznych druhov.

životného prostredia a nakladania s odpadmi sa na tomto ročníku zúčastnil zatiaľ rekordný počet brigádnikov - viac ako
150. Ráno si zúčastnení vo dvore Obecného úradu vyzdvihli vrecia na odpad,
občerstvenie, pracovné pomôcky a vydali sa do lokalít, ktoré najviac trpia zne-

nielen veľký počet zapojených občanov
všetkých vekových kategórií ale aj množstvo ton odpadu, ktoré šikovní brigádnici
vyzbierali priamo v obci, ale aj v širokom
extraviláne obce. Účastníci tiež skrášlili
niektoré najfrekventovanejšie priestory v obci. Veľká vďaka patrí všetkým,

Tešíme sa opäť na všetkých pri brigáde
na jar v roku 2020 a dúfame, že Čistý
chotár bude zase o kúsok viac o spoločnom stretnutí v prírode a „kozmetickom“
skrášľovaní našej obce ako o plných vreciach toho, čo do prírody absolútne nepatrí.

Čistý chotár 2019
v Jablonici

Mgr. Martin Štvrtecký

NAŠA JABLONICA / marec - apríl / www.jablonica.sk

Black and white
na farme Diana
,,Na tom našom dvore všetko to tam
krákore“... bol veršík z detskej knižky.
Pestrosť farieb a množstvo zvierat na
našej farme sa zjednodušila v ostatnom
roku na bielu, Biele kozy, národné plemeno a čiernu, Oravky čierne, sliepočky, ktoré sú tiež národným plemenom,
vyšľachteným a oficiálne uznaným v minulom roku. Je to vlastne naše jediné národné plemeno hrabavej hydiny.
Chovatelia chovajú pre radosť, krásu
a úžitok. Každý dáva dôraz na niektoré
z uvedených slov a podľa toho si stanovuje priority. Úspešná chovateľská
sezóna sa začala účasťou na 20. Jubilejnej výstave zvierat v Hlbokom. Kolekcia
Oraviek čiernych tu získala čestnú cenu.
Nasledovali výstavy v Beluši a Břeclavi.
Obe s medzinárodnou účasťou. Ďalšiu
čestnú cenu získala kolekcia na výstave
v Jablonici. Na 7. Kopaničiarskej výstave
v Myjave získali čestnú cenu za národné
plemeno. Šľachtiteľská práca bola ocenená. Ing. Štefan Hamerlík prevzal vysoké zväzové vyznamenanie Zlatú plaketu
SZCH Za zásluhy o rozvoj slovenského
chovateľstva.
24. - 25.11.2018 sa konala Celoštátna
výstava v Nitre. Samostatnú časť expozície tvorila Klubová výstava chovateľov
Oraviek. Ing. Hamerlík sa zúčastnil aj
mimoriadnej členskej schôdze klubu so
slávnostným programom. Pri príležitosti
50. výročia založenia Klubu chovateľov
Oravky hodnotili členovia prácu i chovateľské výsledky, ocenili najlepších.
Kľúčovou udalosťou bol krst knihy MUDr.
Michala Straku Oravka.
Súčasne rástli do sily a do krásy kozičky. Oficiálne sezóna začína vždy celoštátnym aktívom chovateľov oviec
a kôz. V roku 2018 sa konal 9. marca
v Žiline. Chovatelia zhodnotili činnosť
v uplynulej sezóne a ÚOKOK informovala o kalendári podujatí. Spoločne sme si
prezreli objekt Plemenárskych služieb
SR, kancelárie centrálnej evidencie, dielňu na výrobu ušných značiek... Najväčší záujem bol o centrálne laboratórium,
kam posielame vzorky mlieka na rozbor.
Otázky nemali konca.
15.7. sme sa zúčastnili Chovateľského dňa v Skanzene vo Vychylovke. SZCH
tu mal svoju propagačnú expozíciu. Bol
tam veľmi pestrý program. Okrem iného
hrala a spievala jedna z najznámejších
slovenských heligónkariek Vlasta Mudríková. Ing. Hamerlík je jej fanúšikom
a keďže mal v ten deň narodeniny, venovala mu hudobný darček.
21.7. sme vycestovali na základe pozvania na Chovateľský deň do Janovej
Lehoty. Program bol pestrý, zase trocha
iný. Lákadlom bol Jaro Žídek, ktorý mal
robiť špeciality z kozieho syra. Boli to
slivkové gule posypané kozím tvarohom
a černicami. Ako mňamku sme tu ochutnali produkt vyrábaný rovnakým spôsobom ako bryndza, len nie z ovčieho ale
kozieho mlieka. Regionálny názov mal
,,ryndza“ a chutil rovnako mňamkovo
ako tá naša. Stretli sa tu majitelia 4 najlepších šľachtiteľských chovov kôz. Žiaľ,
boli nepoznaní. Väčšina chovateľov ani

netušila, že zvieratá treba registrovať.
Čo na druhej strane malo aj pozitívnu
stránku. Inkognito sme sa prihlásili do
súťaže v ručnom dojení, kde bolo úlohou
súťažiaceho nadojiť 1 liter mlieka. No
väčšina zvierat toľko nemala vo vemienku. Nastúpila som v žiarivo červenom
tričku s jablonickým erbom. Zaujalo.

Veľa ľudí sa ma pýtalo kde tá Jablonica
je. Aj moderátor ma predstavil ako Annu
z ďalekého Záhoria. No ani mne určená
koza nemala vo vemene dosť mlieka a ja
som odstúpila bez hodnotenia. Náhoda
však vyriešila moje spočiatku neúspešné zviditeľnenie. V tej ohromnej skrumáži ľudí a úžasnom teple, predierajúc
sa mimo súťažnú plochu, doľahli ku mne
slová rozhovoru novinára s pánom, ktorý
postúpil do finále. Kládol mu bežné otázky o začiatkoch jeho chovu, čo vyrába
z mlieka a zrazu, že či majú jeho kozy
mená a či má nejakú obľúbenú. A v tom
z neho ,,vypadlo“: ,,Áno majú mená
a jednu mám už desať ročnú, je najlepšia, kúpil som ju od pána Hamerlíka
z Jablonice, on má najlepšie kozy na Slovensku a dodnes jej hovorím ,,hamerlíčka“. Nato novinár do mikrofónu povedal,
že tu máme jednu súťažiacu z Jablonice,
že sa môžeme zoznámiť. Rudko bol rýchlejší a v dave zbadal Štefana a prstom
ukázal: ,,Tam je“. Boli to sekundy. A ja
som si uvedomila, že je to Rudko, ktorý býval na Záhorí, ale presťahoval sa
a dlho sme sa nevideli. A bolo po utajení.
Kozičky nezaostávali za sliepočkami.
Vystavovali sme ich na 7. Kopaničiarskej
výstave v Myjave v nesúťažnej expozícii
malého dobytka, ktorej garantom bol ng.
Štefan Hamerlík. Opäť bola ranná ukážka
dojenia i ochutnávka syra.
Vrcholným chovateľským podujatím
bol na konci augusta Agrokomplex 2018.
Už po šiestykrát zorganizovali zanietení
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priaznivci chovu oviec a kôz Memoriál
doc. Egona Gyarmathyho pod hlavičkou
Slovenského zväzu chovateľov (SZCH).
Okrem nákupného trhu plemenných capkov bola súťaž syrov a výrobkov z kravského, ovčieho a kozieho mlieka a seminár určený chovateľom oviec a kôz.
Posledná akcia bola pod hlavičkou Európskeho hospodárskeho a sociálneho
výboru. Veľký podiel na úspechu podujatia mal Ing. Karol Herian, CSc., ktorý
bol ako vždy zárukou férového priebehu podujatia, docentka Anna Čanigová,

docent Jozef Golian a Ing. Ján Kerestéš,
CSc.. Štvrtou porotkyňou bola Mgr. Anna
Hamerlíková, členka Ústrednej odbornej
komisie ovce, kozy.
Ing. Hamerlík odchoval a pripravil
na nákupný trh plemenného capka. Na
predvádzacej ploche opäť ukázal svoje
skúsenosti i kvalitný odchov. Capko bielučký ako sneh kráčal vedľa neho a nedal
sa ničím vyrušiť ani poplašiť. Hodnotiaca
komisia nenašla na ňom žiadnu chybu
a dala mu 100 bodov, maximálny počet a udelila chovnú triedu elita rekord.
Dvojica postúpila do záverečnej súťaže
o šampióna. Nesklamali, vynikajúco sa
predviedli. Šampióna získala pani Čekanová zo Sabinova. Nebolo to sklamanie,
lebo otec aj dedo víťazného capka boli
šampióni odchovaní v Jablonici.
Počas prázdnin navštívilo našu farmu
veľa detí. V troch turnusoch sa vystriedali
detičky vo veku od 2 do 7 rokov z letných
detských táborov COOL SHOOL Senica.
Na farme sa niečo naučili o zvieratkách
i starostlivosti o ne. Každý si mohol chytiť a hladkať holuba a potom ho vypustiť,
hrať sa s kocúrikom, psíkmi, zistiť rozdiel
medzi lietaním holubov a kohúta. Kozičky nakŕmili, spoločne sme ich podojili,
mliečko ochutnali a z ostatného urobili
syr. Nakoniec sa všetci zoznámili s ,,veľkým“ psom, nemeckým ovčiakom.
Chovateľská sezóna 2018 bola pre nás
naplnená prácou i zaujímavými výzvami.
Mgr. Anna Hamerlíková
Ing. Štefan Hamerlík
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Lukáš Hazucha
- plávanie
Iste si už pozorní čitatelia všimli, že
sa v Našej Jablonici už dlho nepísalo
o nádejnom plavcovi Lukášovi Hazuchovi, a tak sme sa rozhodli zhrnúť jeho
úspechy za posledného 1 a pol roka.
Vráťme sa teda v čase do októbra
2017, keď sa 21 .-22. 10. v Leviciach
konali Jesenné majstrovstvá západoslovenskej oblasti pre kategóriu najmladších žiakov, kde Lukáš získal 3
zlaté a 2 strieborné medaily v kategórii 10-ročných chlapcov.
Posuňme sa ďalej do roku 2018, keď
sa už 24. -25. 2. zúčastnil Veľkej ceny
Trnavy a v kategórii 11 až 12-ročných
si vybojoval
bronzovú priečku na
100m voľný spôsob a aj ďalšie umiestnenia v prvej “päťke“. Vo svojom medailovom ťažení pokračoval už 17. - 18.
3. na Jarných majstrovstvách západoslovenskej oblasti v Nových Zámkoch,
kde získal 2 zlaté a 3 strieborné medaily. V dňoch 13.-15. 4. Lukáš bojoval
za účasti plavcov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska v rámci XXIII.
ročníka
medzinárodných
pretekov
Ceny Popradu o čo najlepší výsledok
v atraktívnom prostredí tamojšieho
aquaparku. Jeho snaha bola odmenená medailovým umiestnením – 2.
priečkou na 50m znak a 3. priečkou na
100m znak v kategórii mladších žiakov. Letnú sezónu 2018 ukončil 15.-17.
6. Majstrovstvami Slovenkej republiky
v plávaní jednotlivcov pre kategóriu
mladších žiakov, na ktorých v disciplínach 50 a 100 metrov voľný spôsob,

100 metrov znak a 200 metrov polohový pretek obsadil 2. miesto a tým
sa stal štvornásobným vicemajstrom
Slovenska. Po týchto náročných pretekoch nasledovalo plavecké sústredenie
v Dudinciach.
Zimná sezóna 2018 sa začala 1. 9.
už tradičnými Štúrovskými stovkami,
na ktorých Lukáš získal celú medailovú kolekciu. Dňa 6. 10. sa tento plavec
vo farbách Spartaku Myjava predstavil
na Veľkej cene Púchova. V konkurencii vyše 300 prijatých pretekárov z 23
oddielov celého Slovenska sa nestratil a podarilo mu vybojovať niekoľko
medailových umiestnení v kategórii
mladších žiakov: striebornú priečku
na 50 a 100m znak a bronzovú priečku na 50m prsia a 100m voľný spôsob.
V dňoch 13. - 14. 11. sa zúčastnil Jesenných majstrovstiev západoslovenskej oblasti v Nových Zámkoch, kde
získal 2 zlaté, striebornú a bronzovú
medailu. Zimnú sezónu 2018 ukončil
Majstrovstvami SR mladších žiakov
v krátkom bazéne, na ktorých získal
po chorobe 4 pomyselné zemiakové
medaily.
Za dosiahnute výsledky 1. marca
2019 na Galavečere ankety Športovec Myjavy už tretí-krát po sebe získal
ocenienie Športovec roka.
Rok 2019, tento nádejný plavec začal
Veľkou cenou Trnavy na ktorej získal
celú medailovú zbierku: zlato na 100m
voľný spôsob, striebro na 100m prsia
a bronz na 100m motýlik. A najnovšie,

na Jarných majstrovstvách západoslovenskej oblasti v Trenčíne sa riadil výrokom Gáia Júlia Caesara: „Veni, vidi,
vici.“ (Prišiel, videl, zvíťazil.) A domov
si odniesol 7 zlatých medailí.
Samozrejme, okrem už vyššie spomenutých pretekov, sa Lukáš zúčastnil aj mnohých ďalších, na ktorých tiež
vzorne reprezentoval svoj plavecký
klub a našu obec. Preto by sme sa mu
chceli poďakovať a zaželať mu ešte
veľa ďalších úspechov v jeho plaveckej
kariére.

K

nižná novinka

autora noviel “Návrat do prítomnosti“ a “Poblúdenie“
Vyšla 25. 03. 2019
objednať si ju môžete na stránke www.knihanaj.sk
a zakúpite ju v sieťach Panta rhei, Martinus
Anotácia:
Aký bol skutočný život v socializme?
Zlaté, dobré časy alebo cenzúra, rodinkárstvo, či strach?
Odpoveď na tieto, ale aj mnohé ďalšie otázky nájdete v tomto, takmer
reálnom, príbehu. Ema a Eugen sú
čerstvo zamilovaní študenti strednej
školy. Žijú si svoj bezstarostný, mladícky život až do momentu, kým do
ich domovov nenápadne vkĺzne zlo.
Naivný Eugen ľahko podľahne poku-

Majstri SR v boxe
z Jablonice

Mgr. Martin Štvrtecký

„STRETNUTIE KROJOVANÝCH SKUPÍN OKRESU SENICA“
Obec Jablonica, ZO Únia žien Jablonica a Okresná organizácia Únia žien Senica,
Vás pozývajú na „Stretnutie krojovaných skupín okresu Senica“ ktoré sa bude konať

25. MÁJA 2019 v JABLONICI o 14 hod. v Dome kultúry.
Akciu sme pripravili pri príležitosti 20. výročia konania stretnutí krojovancov,
keďže l. ročník sa konal v máji 1999 v našej obci. Vystúpilo s programom, spevom a tancami 10 obcí.
Vo FS vtedy prezentovali Jablonicu nasledovné členky:
Emília Vandeliová, Anna Oslejová, Jarmila Ondrúšková s manželom a vnučkou, Mária Riedlová s 2 vnúčatami,
Mária Patáková, Anna Kováčová, Anna Dingová, Alena Hazuchová, Alena Gurínová, Anna Hajdučková,
Anna Hamerlíková, Mária Huková, Jana Hamerlíková, Júlia a Peter Konečný, sestry Morávková a Volková,
Róbert Kanich a na harmonike p. Holásek. Predviedla sa aj ľudová rozprávačka Oľga Šimková.
Kedže chceme, aby tohtoročná akcia dopadla aspoň tak dobre ako v roku 1999,
vyzývame všetkých, čo majú doma kroj, či už sviatočný, pracovný alebo detský, aby išli do sprievodu,
ktorý pôjde po ceste od FAST FOODU do Kultúrneho domu.
Stretnutie sa začína o 13-tej hodine a program o 14-tej hodine.
Základná organizácia ÚNIA ŽIEN Jablonica sa teší na hojnú účasť našich občanov.
Vystupovať budú:
Šablári z Borského Mikuláša, Bratia Šediví a tanečníci z Borského Mikuláša, jablonické deti v krojoch,
FS Osuské, FS Sobotište, FS Častkov, FS Prietrž, FS Valša Holíč a FS Jabloničanka.

Anna Nemečkayová
Únia žien Jablonica

„Väzenie Dúfať“
od Miroslava Búrana

Veronika Hazuchová

Počas víkendu 23. a 24.4.2019 sa
v Dubnici nad Váhom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska žiakov a dorastu,
na ktorých sa pod hlavičkou Boxing
clubu Holíč zúčastnili i 2 veľké boxerské nádeje z Jablonice.
Vo váhe 32 kg sa predstavil najväčší talent boxu na Slovensku 10 ročný
Kristián Harasník, ktorý súperom nedal
žiadnu šancu, ukázal svoju dominanciu
(celý rok neprehral zápas) a stal sa už
druhýkrát majstrom Slovenska.
V kategórii mladšieho dorastu do 60
kg sa predstavila úradujúca vicemajsterka Klára Žaludová. Táto veľmi nadaná boxeristka nedala súperkám šancu a stala sa majsterkou Slovenska.
Obom športovým nádejám gratulujeme a prajeme im veľa ďalších úspechov v ringu a veľa pevnej vôle a síl do
ďalšieho rozvoja!
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šeniu a ocitne sa v situácii, z ktorej
niet návratu. Zronená Ema neprestáva dúfať v spravodlivosť, no realita je celkom iná. Eugen pyká za to,
čo nespáchal a napriek tomu, že to
bolí, Ema musí žiť ďalej. Horko-ťažko
sa pretĺkajú životom plným smútku,
nenávisti, či sklamania. Našťastie
sa doba mení. Padá „železná opona“
a spolu s jej pádom prichádza nádej
na lepší život…
Miroslav Búran

becný deň

Vážení občania,
obec Jablonica i v tomto roku chystá na konci augusta pre vás Obecný
deň a opäť s atraktívnym a bohatým
programom. Rozveselí vás hudobná
skupina 2bra3 Šediví s Pištú z Borského Mikuláša, zaspieva Folklórny súbor
Jabloničanka, očarí a vykúzli úsmev na

tvári Peter Šesták, známy aj z účinkovania v televíznych reláciách, so svojou Magic show. Hlavným „ťahákom“
tohto ročníka bude víťaz druhej série
Superstar, niekoľnásobný víťaz ankety
Slávik - Peter Cmorík s kapelou. Večer
nám do spevu a tanca zahrá skupina
Reflex. Samozrejme opäť bude pripravené bohaté občerstvenie a viacero

atrakcií pre deti. Od 13-tej do 16-tej
hodiny budete mať možnosť navštíviť
Jablonickú pamätnú izbu.
Presný program a ďalšie informácie
ohľadom Obecného dňa nájdete počas
leta na plagátoch a v miestnych médiách - internetová stránka obce, FB
stránka obce, miestny rozhlas.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

u

12. 5. 2019 o 14:00

u

25. 05. 2019

VYSTÚPENIE KU DŇU MATIEK CELOOKRESNÉ STRETNUTIE
vystúpi MŠ a ZŠ 			
KROJOVANÝCH SKUPÍN 		
Jablonica
20. ročník
v sále KD

v sále KD

u

u

18. 05. 2019

OTVORENÉ MAJSTROVSTVÁ
SR MALÝCH PLEMIEN
Kynológia Jablonica

u

vo dvore OcÚ

u

01. 06. 2019

MDD športovo-zábavné 		
popoludnie
v parku

15. 06. 2019

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA
MEMORIÁL IGORA HORNÍKA

29. 06. 2019

DEŇ JABLONICKÝCH 		
POĽOVNÍKOV 70. VÝROČIE
ZALOŽENIA PZ

v parku

N

S

ESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

POLOČENSKÁ KRONIKA

V mesiacoch marec a apríl

hsa dožívajú:g
70 rokov:

Elena Šaškovičová
Jozef Szijjarto
Ján Miča
Ondrej Malík

75 rokov:

Jozef Horváth
Jozefína Spišiaková

80 rokov:

Oľga Slováčková
Jozef Kanich
Štefan Horvát
Anna Lukáčová
Jozef Vignát

85 rokov:

Miroslav Blažek

hnarodili sa:g
Filip Toman
Karolína Kittová
Ondrej Otépka

Milan Kocúrik - 51 rokov
Ján Barták - 93 rokov
Anna Kocúriková - 79 rokov
Ivan Havlík - 61 rokov

Zosnulí:

Anna Bachnová - 71 rokov
Anna Jánošíková - 94 rokov
Vendelín Čuraj - 86 rokov
Štefan Bilka - 71 rokov

Anna Keblúšková - 79 rokov
Helena Brichtová - 72 rokov
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