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Milí spoluobčania.
Tak, ako každý rok, máme pred
sebou teplé letné dni, dni plné oddychu, voľných, bezstarostných chvíľ,
dovoleniek a letných radovániek. No
všetky tieto, nazvime to pozitívne
momenty nášho života, nesú v sebe
biľag pretrvávajúcej korony. Odborníci i politici, pasujúci sa za odborníkov, odporúčajú dovolenkovať
doma. A myslím si, že majú pravdu.
Nielen z pohľadu prenášania vírusu,
ale aj preto, že Slovensko má dovolenkárom naozaj čo ponúknuť. Dovolím si zacitovať z reklamy jednej
nemenovanej cestovnej kancelárie:
„Za najlepším letom nemusíte chodiť ďaleko. Prírodné kúpaliská aj termálne aquaparky, nádherné turistické trasy vedúce na majestátne hory
i kopčeky zmrzliny počas prechádzky historickými mestami - to všetko
nájdete aj u nás. Letu na Slovensku
sa nič nevyrovná!“. Takže skúsme
nad tým pouvažovať a popremýšľať
zo všetkých strán a možno prídeme
k tomu istému záveru, ako je to v citovanom reklamnom slogane. Áno,
aktuálne opatrenia, i keď sú už podľa možností a danej situácie uvoľnené, či uvoľnenejšie, stále v sebe
nesú určité obmedzenia. Nielen čo
sa cestovania týka, ale aj napr. organizácie, či usporiadania rôznych
akcií. Rozbehli sa zameškané sobáše, oslavy a stretnutia, ale usporiadanie spoločensko-kultúrnych akcií

má dosť prísne pravidlá a podmienky, a ak by sa mali stopercentne tieto
pravidlá dodržiavať, vyžaduje to veľa
administratívnych a organizačných
úkonov. Nehovoriac o tom, že účasť
občanov na takýchto, najmä kultúrnych podujatiach je neistá, obavy
v ľuďoch stále, akoby mimovoľne
pretrvávajú. Preto väčšina, najmä
menších samospráv, neplánuje organizovať žiadne väčšie, ale aj menšie
akcie a predstavenia.
Ako bývalo zvykom pripomenúť si
každoročne deň matiek v Kultúrnom
dome, kde sme blahoželali všetkým
mamám, matkám starým matkám,
čo bolo spestrené krásnym vystúpením našich detičiek, tento, ako i minulý rok nám pandémia túto možnosť
nedala. Preto mi dovoľte aspoň touto
cestou, i keď oneskorene, zablahoželať všetkým matkám k ich krásnemu sviatku, vyjadriť svoj obdiv za
všetko, čo pre svoje deti i vnúčatá
vykonali a súčasne poďakovať sa
za hodnoty, ktoré vytvárajú a ktoré
zdobia meno matky.
Záverom tohto môjho krátkeho
príhovoru mi dovoľte popriať všetkým krásne a pokojné letné dni, veľa
oddychu a relaxu v kruhu svojich
najbližších a známych, ničím nerušenú dovolenku, aby sme nabrali veľa
síl do ďalšieho obdobia, ktoré dúfajme bude bez väčších obmedzení.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

PRIEBEH
ASISTOVANÉHO
SČÍTANIA
V JABLONICI

Od 3. mája do 13. júna 2021
prebiehalo na celom území SR
asistované sčítanie obyvateľov
v rámci SODB 2021. Dosčítavanie
prebiehalo na kontaktnom mieste
na Obecnom úrade a prostredníctvom 2 mobilných asistentov.
Vďaka ochote občanov a aktívnom prístupe asistentov sme
dosiahli výborné čísla sčítanosti,
kedy po samosčítaní bolo sčítaných 2040 obyvateľov (89,01%
z predpokladaného počtu obyvateľov ŠÚ SR), a po asistovanom
sčítaní sme dosiahli 2262 sčítaných obyvateľov (98,69% z predpokladaného počtu).
Následne už iniciatívu plne preberá Štatistický úrad SR, ktorý bude údaje spracovávať spolu
s údajmi z administratívnych zdrojov a následne vyhodnocovať.
Mgr. Martin Štvrtecký
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Z ROKOVANIA
ZASTUPITEĽSTVA
13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jablonici sa uskutočnilo 17. júna 2021.
Rokovanie zvolal a viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 7 poslancov,
hlavná kontrolórka obce, účtovníčka, zapisovateľ, p. Valeria Gažová a MUDr. Anna Olšovská.
OZ schválilo:
- program 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jablonici,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti – novovytvoreného pozemku
registra „C“, parc. č. 105/10, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere
33 m2, žiadateľovi Helena Svitáčová, trvale bytom č. 145, 906 32
Jablonica, z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Cena za odpredaj
pozemku je stanovená Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva,
- nákup stacionárnej miešačky
so skypom v hodnote do 20 000
€, ktorá bude slúžiť pre potreby Obecného podniku Jablonica
s.r.o.,
- Štatút obecnej knižnice v Jablonici,
- 2. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica
v roku 2021 v zmysle ustano venia § 14 ods.2 písm. b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
podľa predloženého návrhu,
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2021,
- poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 €, na vydanie knihy „Katkine dobrodružstvá“ pre básnika a prozaika
Miroslava Búrana.
OZ určilo:
- majetok obce, uvedený v Zápisnici o zistení neupotrebiteľného majetku č. 2/2021 zo dňa
15.6.2021 za neupotrebiteľný.
OZ súhlasilo:
- s likvidáciou neupotrebiteľného majetku obce v zmysle príslušných predpisov.
OZ zrušilo:
- Uznesenie Obecného zastupiteľstva Jablonica č. 69/2020 zo
dňa 10.12.2020.

OZ udelilo:
- cenu obce Jablonica pani Marte Hazuchovej za dlhoročnú obetavú prácu a obzvlášť významné
zásluhy o rozvoj obce a jej obyvateľov.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 12. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 03. 2021,
- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
k 31.12.2020.
Úplne znenie zápisnice so všetkými uzneseniami, informácia-

mi a diskusnými príspevkami
z 13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici
nájdete na internetovej stránke
obce - www.jablonica.sk - v záložke „Obecný úrad“ v kategórii
„Úradné dokumenty“.
Po skončení pracovnej časti
zasadnutia zastupiteľstva obce
Jablonica čakala na starostu obce
a poslancov slávnostná časť,
v ktorej bola odovzdaná 3 laureátkam Cena obce Jablonica, udelená obecným zastupiteľstvom
v zmysle Štatútu obce Jablonica
- MUDr. Anne Olšovskej, Valérii
Gažovej a Marte Hazuchovej.
Starosta poďakoval a odovzdal
Cenu obce Jablonica detskej
a dorastovej lekárke pani Anne
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Olšovskej a jej dlhoročnej spolupracovníčke zdravotnej sestre
pani Valérii Gažovej za desaťročia obetavej, náročnej a neraz
vyčerpávajúcej práce v prospech toho najdôležitejšieho zdravia detí a mládeže v našej
obci. Dr. Olšovská a pani Gažová
boli obľúbenými zdravotníčkami
naprieč generáciami Jabloničanov, ktoré prešli starostlivosťou
v pediatrickej ambulancii. MUDr.
Olšovská s leskom v očiach ďakovala a zhrnula svoje pôsobenie v Jablonici do pár viet. Jej
úprimný vzťah k Jablonici dokladá krásny tématický obraz
jablonického strážneho anjela,
ktorý na rozlúčku darovala obci.
Poďakovanie a Cena obce Jablonica bola udelená aj hlavnej
kontrolórke obce Jablonica pani
Marte Hazuchovej za dlhoročné
pôsobenie v tejto funkcii a významné zásluhy o rozvoj obce,
najmä ten hospodársky. Pani
Marte Hazuchovej prajeme taktiež všetko najlepšie k životnému jubileu a veľa síl do ďalšieho
pôsobenia vo funkcii kontrolórky.
Laureátkam ešte raz uznanlivo blahoželáme a veríme, že
veľa z nás občanov, ktorí pôsobia v akejkoľvek sfére hospodárskej, sociálnej, verejnej,
kultúrnej či duchovnej, budeme
spoločne prispievať k rozvoju
našej obce a skvalitňovaniu života v nej vo všetkých jeho aspektoch.
Mgr. Martin Štvrtecký
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MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ
Napriek tomu, že pandémia aspoň nateraz trochu
odznieva, tak stále situácia nedovolila osláviť Deň detí
bez výraznejších obmedzení aj vzhľadom na rizikovosť
vekovej skupiny. Ale na deti sme nezabudli a pri príležitosti ich sviatku prišiel deti pozdraviť starosta obce aj so
sladkým prekvapením - cukrovou vatou. Následne deti
v materskej škole aj školskom klube detí strávili MDD
hrami, súťažami a rôznymi aktivitami v areáli.
Mgr. Martin Štvrtecký

V mene žiakov našej školy ĎAKUJEME za podporu v projekte Čerstvé hlavičky. Aj vďaka Vám
sa nám podarilo uspieť a zabezpečiť tak pre deti
pravidelný prísun ovocia a zeleniny na celý nasledujúci školský rok.
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Deň detí v ŠKD
1. jún bol pre našich žiakov dňom radosti, smiechu
a rôznych zábavno-súťažných aktivít. V školskom
klube mali deti pripravený pestrý program s rôznymi
hrami a súťažami.
Ani tento rok nezabudol pán starosta na maškrtné
jazýčky detí a priniesol sladké vedierka s obľúbenou
pochúťkou.
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
Od 19. apríla 2021 bolo obnovené verejné slávenie svätých omší
a vďaka zlepšujúcej sa pandemickej situácii veriaci môžu opäť prichádzať do kostola a mať priamu a aktívnu účasť na liturgických sláveniach. Boli to štyri mesiace veľmi náročné a neisté, veď už Vianoce
v našom okrese veriaci prežili doma sledovaním náboženských prenosov. Sme vďační Pánu Bohu aj za možnosť prenosu on-line svätých
omší z nášho kostola, za čo chcem úprimne poďakovať našim dvom
technikom Pavlovi Mihelovi a Petrovi Búranovi.
Mesiac máj je osobitne zasvätený Panne Márii a tak sme sa každý
deň modlili pred svätou omšou ruženec a loretánske litánie.
V tomto mesiaci deň pred Turícami, 22. mája dvadsať našich mladých chlapcov a dievčat prijalo dary Ducha Svätého vo sviatosti birmovania.
Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu a v tomto mesiaci sme
mali opäť procesiu Božieho Tela po uliciach našej obce. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy procesie a ktorí pekne
vyzdobili štyri oltáriky.
13. júna sedemnásť našich detí z tretieho a štvrtého ročníka prijali
prvýkrát vo svojom živote Pána Ježiša v Eucharistii. Chcem poďakovať rodičom, organistovi Andrejovi Mihelovi, pani katechétke Ľudke

Sviatosť birmovania v Jablonici 22. mája 2021 - birmoval otec biskup Mons. Jozef Haľko
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Praskačovej a animátorkám Katke Faturovej a Márii Krutej
za pomoc pri príprave detí a celej slávnosti prvého svätého
prijímania.
Vložme do modlitby aj našu budúcnosť, aby nás Pán
chránil pred každým
zlom a aby sme sa
mohli naďalej stretávať v kostole, na fare
a pri rôznych iných
príležitostiach.
Roman Stachovič
jablonický farár

Prvé sväté prijímanie
v Jablonici
13. júna 2021 - tretiaci
a štvrtáci po spoločnej
slávnosti

Procesia Božieho Tela v Jablonici 6. júna 2021 - po uliciach Jilemnického, Krátkej a Svätojánskej
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UKÁŽKY VČELÁRSTVA V MŠ
V rámci projektu Čistý chotár
2021, ktorý je zastrešený MAS Pod-

horan, sa v našej škôlke uskutočnila
pre deti prednáška o včielkach, vče-

lárstve a včelích produktoch spojená s praktickými ukážkami.
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ČISTÝ REVÍR poľovníci a príroda
Po nekonečnom čakaní na postupné uvoľňovanie pandemických
oparení sa členovia Poľovníckeho
združenia Jablonica aktívne zapojili do akcie „Čistý revír“. Za dobrej
spolupráce s Obcou Jablonica, ktorá nám poskytla ochranné pomôcky a malé občerstvenie, pri dodržaní protipandemických opatrení
sme zorganizovali brigádu, ktorej
cieľom bolo vyčistenie a zber odpadov v časti nášho revíru. Brigády sa zúčastnilo 25 členov PZ a 25
ich rodinných príslušníkov, alebo
známych.
Zamerali sme sa na časť lesa
okolo Starej hradskej, je to bývalá
stredoveká obchodná cesta zvaná
„Česká cesta“, ktorá spájala Prahu
s Budínom. Ďalej sme vyčistili okolie prameňov „Zrubárka“, ktoré sa
nachádza v 5. stupni ochrany prírody.
Je až neuveriteľné, čo všetko
sme v uvedených lokalitách našli.
Vrcholom bola kompletná sedacia súprava a 2 veľké mrazničky.

Prekvapilo nás to veľké množstvo
odpadu ,ktoré ľudia sú schopní priniesť do lesa. Bolo toho toľko, že
sme naplnili traktorovú vlečku ,
dva veľké prívesné vozíky a niekoľko kufrov aut. Snažili sme sa odpad
separovať, aby sme odbremenili
našu prírodu, v ktorej my poľovníci
trávime veľa času. Počas pandémie registrujeme niekoľkonásobné
zvýšenie počtu návštevníkov lesa
a máme dobrý pocit z vykonanej
práce. Verím, že sme našou akciou
„Čistý revír“ spríjemnili ich návštevy lesa a zlepšili životné prostredie
našej zveri.
Pri vychádzkach do lesa
a všeobecne do prírody sa často
stáva, že sa návštevníci lesa dostanú do styku so živou zverou. Prosím Vás, aby ste sa k zveri správali
ohľaduplne, zbytočne ju neplašili.
Týka sa to hlavne vychádzok so
psami. Pes musí byť na vôdzke,
aby ju pri spozorovaní neprenasledoval. Dodržiavanie týchto zásad
je veľmi dôležité hlavne teraz, keď

sa blíži obdobie keď zver privádza
na svet mláďatá, ktoré sú po narodení ozaj bezbranné. Zvieracie
mamy sa s neuveriteľnou láskou
starajú o svoje potomstvo, preto
ak aj nájdete zdanlivo opustené
mláďa srny, alebo jelenice, nechajte ho na mieste, potichu sa vzdiaľte, lebo jeho mama je neďaleko.
Mesiac Jún je mesiacom ochrany
prírody a poľovníctva, ja Vás prosím, aby to nebol len nápis na papieri, ale aby sme sa k našej krásnej prírode správali tak, ako si to
zaslúži.
Mala by platiť zásada, že čo si
do lesa prinesieme to aj z lesa
odnesieme.
Potom nebudeme nútení organizovať zbery odpadkov, likvidovať
čierne skládky, ale budeme do prírody chodiť len za oddychom a relaxom.

Dušan Kabaňa
Predseda PZ Jablonica

POĎAKOVANIE
Ďakujeme touto cestou predajni UNI-STAVBA-ZÁHRADA ,
za sponzorský dar vo forme vriec a rukavíc na brigádu Čistý chotár 2021.
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NOVÁ SCHODISKOVÁ
PLOŠINA
V ZDRAVOTNOM STREDISKU

V Zdravotnom stredisku v Jablonici odovzdali v týchto dňoch do
užívania šikmú schodiskovú plošinu Stratos.
Plošinu dodala a inštaloval
firma ARES s.r.o., za čo jej patrí
poďakovanie, zvlášť technickému
pracovníkovi p. Jozefovi Petrášovi.
Táto investícia v hodnote 12 000 €,
ktorú financovala obec z vlastných
prostriedkov, pomôže vozíčkarom
a imobilným ľuďom, dostať sa
ľahšie k svojmu lekárovi. A nielen
k lekárovi. V Zdravotnom stredisku
v Jablonici poskytujú svoje služby
napr. i masérka, kozmetička, a aj
tu bude prekonanie schodiska
pre vozíčkarov a imobilných bezproblémové.
Obsluha zariadenia je jednoduchá, je ovládané tlačidlami, ku
ktorým je na viditeľnom mieste
priložený návod na obsluhu. Takto
budú môcť plošinu využiť nielen
invalidi na vozíčku, ale aj všetci tí,
ktorým už nohy až tak dobre neslúžia.

MOBILNÉ
OČKOVANIE
V JABLONICI
V piatok 4. júna prišla do našej
obce zaočkovať mobilná očkovacia jednotka zriadená Trnavským
samosprávnym krajom vakcínou proti ochoreniu COVID-19
vopred nahlásených záujemcov
o očkovanie vrátane imobilných
občanov. Vakcína Comirnaty od
spoločnosti Pfizer-Biontech bola
podaná viac ako 100 občanom.
Termín vakcinácie 2. dávkou
bude občanom oznámený ihneď
po ohlásení zo strany TTSK.
Mgr. Martin Štvrtecký

Veríme, že táto investícia obce
Jablonica
prinesie
viac
spokojnosti a komfortu občanom pri
využívaní zdravotníckych a iných

služieb v Zdravotnom stredisku
v Jablonici.
Ing. Silvester Nestarec
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Jarmok sa skončil

BEZPEČNOSŤ
DETÍ A MLÁDEŽE
POČAS LETA
Vzhľadom na blížiace sa prázdniny a aktuálne teplé počasie
apelujeme na deti a dospievajúcu mládež, aby sa vyhýbali
miestam a situáciám, pri ktorých
môže prísť k ohrozeniu zdravia a života. Taktiež je dôležité
správať sa na verejnosti slušne, neprekračovať isté morálne
a mravné zásady a nerušiť nočný
kľud. Len tak si môžeme spoločne užiť ničím nerušené leto,
prázdniny a dovolenky.
Na podnet KR PZ žiadame
mladých, aby sa nezdržiavali na
železničných staniciach a v blízkosti železničných tratí, taktiež
na opustených, odľahlých a nebezpečných miestach, ktoré sa
na prvý pohľad môžu zdať adrenalínovou „zábavou“, ale v skutočnosti na nich číha množstvo
nástrah. Na zvýšenú bezpečnosť
treba dbať aj pri kúpaní, či už na
prírodných alebo umelých vodných plochách, nepreceňovať
svoje plavecké schopnosti, neskákať do vody z výšky a byť vzájomne ohľaduplní s rybármi. Pri
aktivitách súvisiacich s cestnou
premávkou ako je bicyklovanie,
in-line korčulovanie a súčasné
veľmi trendy kolobežkovanie,
je potrebné dodržiavať základné pravidlá cestnej premávky,
nosiť ochranné pomôcky a byť
veľmi obozretní. Táto výzva patrí
aj všetkým vodičom, aby počas
letných mesiacov zvýšili svoju obozretnosť a predvídavosť
smerom k ostatným účastníkom
cestnej premávky.
Vyzývame aj mládež, aby sa
„neskupinkovala“ v nočných hodinách na miestach, kde môžu
narúšať nočný kľud, nakoľko ľudia aj počas leta chodia do práce a po horúcom dni intenzívne
v noci vetrajú. Jedná sa najmä
o opakované rušenie nočného
kľudu na detskom ihrisku na Sídlisku, či pri Zdravotnom stredisku alebo na miestnom trhovisku.
Detské ihrisko má jasne daný
prevádzkový poriadok a nie je
určené na nočné posedávanie
a hlučné správanie pre mládež.
Zdravotné stredisko a trhovisko
taktiež majú plniť úplne iný účel.
Stretávať sa dá aj bez rušenia
ostatných občanov, konfliktov
a rôznych drobných výtržností.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

ÚNIA ŽIEN
V JABLONICI:
ROK 2021
Rok 2021 je zatiaľ na bode
mrazu, čo sa týka akcií a stretnutí členiek. Nekonala sa ani členská schôdza, lebo situácia to nedovoľuje.
Ale v utorok 25. mája nás
slniečko vylákalo von, upratali sme si okolie svojich domov
a stretli sme sa v spoločenskej
miestnosti – v klube dôchodcov,
ktorú majú k dispozícii všetky organizácie. Vedrá, handry a metly
nám pomohli pri umývaní okien,
nábytku aj dlážky, ponaháňali
sme pavúkov a riadne všetko vyvetrali. Veríme, že sa už bude dať
stretnúť pri šálke kávy a čaju.
Tento rok sme ani naše krásne
kroje nevyvetrali, no plánujeme
sa v nich ukázať v septembri na
hody. Náš spevácky súbor „JABLONIČANKA“ dostal pozvánku na
vystúpenie na Moravu do obce
Hroznova Lhota. Ak korona dovolí, urobili by sme tam výlet aj
pre naše členky, termín je 12.
september.
Milé ženy, prajem Vám krásne,
v zdraví prežité leto a teším sa
na stretnutie.
Anna Nemečkayová

POZDRAV DETÍ ZŠ

ospalí predavači
pobalili sny
do tašiek
do kufrov
do batohov
stratili sa
ostal nám
iba priestor
pre dážď

Smútok
Smutnú spomienku
vytlačila iná smutná
kúpem sa v nich
ako vtedy
keď si mi zakázala
šlukovať

Pláň
Kráčam
v ušiach znie
hlas škovránka
spod nôh
vykúka zeleň
pripažím ruky
a vzlietnem

Voľnosť či väzenie?
Zväzujú ma ostnaté
ploty
kotúľam sa hore
stráňou
hruda za hrudou
sa mi zabárajú
do úst
a úzkosť rastie
pod ťarchou
cudzích
slov
Autor básní: Miroslav Búran
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti:

h70 rokov:

Narodili sa:

hZosnulí g

Tobias Kubisa

Dušan Šulla

Margita Holická

Dávid Borák

Igor Ričány

vo veku 87 rokov

Damian Kadúch

Milan Sopóci

Marta Hazuchová
Anna Kalúzová

vo veku 83 rokov
Ján Vrablic
vo veku 64 rokov

h75 rokov:

Terezia Jastrábová

Rudolf Kozánek

Emília Hazuchová

Miloslav Horňák

Jarmila Rybárová
Ján Hlásniček

vo veku 80 rokov
vo veku 95 rokov
Jozef Kozaitek

Marián Andrášik

vo veku 88 rokov

h80 rokov:

Ivan Blažek

Anna Kollárová
Mária Jánošíková

vo veku 77 rokov
Anna Kupková
vo veku 75 rokov
Jozef Jurovatý
vo veku 83 rokov
(rodák)

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom
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