Naša Jablonica
ROČNÍK XVII
SLOVO STAROSTU
Vážení spoluobčania.
Máme za sebou čas sviatkov; Vianoce a oslavy príchodu
nového roku i čas fašiangov ubehli ako voda a všetci
sme sa iste s odhodlaním pustili do pracovných
povinností,
mňa
ako
novozvoleného
starostu
nevynímajúc. Po prvých týždňoch v tejto funkcii musím
skonštatovať, že je to práca zaujímavá a pestrá, ale na
druhej strane časovo i odborne náročná a hlavne
zodpovedná. Už zo začiatku sa stretávam s pozitívnymi
reakciami,
názormi,
postojmi....takisto,
ako
s negatívnymi, s čím som samozrejme počítal a tento
stav rešpektujem. I z môjho pohľadu vidím pozitíva
i negatíva.
K pozitívam
môžem
zaradiť
dobrý
a fungujúci stav obce, čo sa týka ekonomiky
i plánovaných
projektov,
z ktorých
niektoré
dokončujeme, iné úspešne rozbiehame a začíname
pripravovať a plánovať nové a takisto ako pozitívum
vnímam priazeň a aktívnu spoluprácu širokého spektra
občanov. K tým negatívam, ktorých je našťastie
minimum, musím priradiť snáď len ľudský faktor
z pohľadu nie práve objektívneho hodnotenia stavu
a fungovania obce a obecného úradu ako takého. Tak
ako som už avizoval v mojom príhovore v poslednom
čísle Našej Jablonice, väčšina vecí, názorov a postojov
vychádza z neznalosti problematiky a stavu veci a za
tým si stojím. Odvahu napísať mi k danej problematike
na zverejnený mail podnety@jablonica.net, aj keď len
anonymne, alebo inak ma kontaktovať, malo len zopár
občanov a myslím si, že takáto výmena názorov
prospela obom stranám - veci sme si vyjasnili
a vzájomne sa pochopili. To ma utvrdzuje v tom, že
z pohľadu hodnotenia vecí, je dôležitá najmä vzájomná
komunikácia a informovanosť z prvej ruky (nie „jedna
babka povedala“), vzájomný dialóg a na to som
každému občanovi k dispozícii. Podnety a námety
môžete doručovať napr. na vyššie uvedený mail,
prípadne do schránky umiestnenej pri vstupe do
zasadačky obecného úradu. Čo sa týka personálneho
stavu pracovníkov obce, organizačnú štruktúru si
možno pozrieť v novovytvorenom Organizačnom
poriadku, ktorého súčasťou je i náplň práce
zamestnancov na:
http://www.jablonica.sk/index.php/uradnedokumenty/ostatne-dokumenty-oznamy-rozhodnutia
a bližšie k danej veci sa môžete informovať u mňa. Ale
napriek vyššie uvedenému ma teší, že mám ja,
i fungovanie obce a obecného úradu mnoho zástancov
a priaznivcov, a to mi dáva chuť pracovať a posúva ma
dopredu.
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Ale nie o tomto som sa vám chcel primárne prihovoriť.
Chcel by som vás najmä informovať o tom, čo sme
za ten krátky čas urobili, pripravili a čo sa chystáme
v tomto roku realizovať. Z tých väčších aktivít chcem
spomenúť najmä pripravovanú rekonštrukciu verejného
osvetlenia, ktorá by sa mala, ak sa nevyskytne nič
nepredvídané, začať realizovať v mesiacoch apríl, máj
a mala by trvať približne dva mesiace. Výmenou
verejného osvetlenia príde k rapídnemu zvýšeniu
osvetlenia obce a najmä k veľkej úspore elektrickej
energie, ktorá presahuje 40%. Takisto sme pristúpili
k rozsiahlej
rekonštrukcii
budovy
kabín,
šatní
a sociálnych zariadení TJ Tatran Jablonica, v tomto
areáli je v pláne i revitalizácia celého objektu miestneho
parku. Mnou plánovaný presun futbalového ihriska do
lokality na to určenej v územnom pláne obce, naráža
okrem iného na majetkovo právne problémy, týkajúce
sa vlastníctva pozemkov v danej lokalite (medzi
základnou školou a poľnohospodárskym družstvom).
O plánovanom výrube stromov na miestnom cintoríne
vás informujem na inom mieste, i to je proces náročný
nielen technicky, ale aj finančne a je spojený najmä
s ľudským pochopením. Popritom všetkom je dôležité
najmä nájsť zdroje financovania a i tu nezaháľame...To
je len zopár dôležitejších aktivít, o ďalších, ktoré sú
v súčasnosti v štádiu prípravy, vás budem informovať
v budúcom čísle Našej Jablonice, ktorá sa stala,
z dôvodu
väčšej
informovanosti
občanov,
dvojmesačníkom a takisto sme z tohto dôvodu pridali
na webovú stránku sekciu hlásenia v miestnom
rozhlase.
Záverom mi milí spoluobčania dovoľte, aby som vám
všetkým do nasledujúcich dní, ktoré sú spojené
s očakávaným príchodom jari, teplejších a slnečnejších
dní, poprial veľa zdravia, úspechov, síl, optimizmu a
.....úsmevov na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Vážení občania
Obec Jablonica má zámer realizovať výrub stromov na
miestnom katolíckom cintoríne. Dôvodom, okrem
prestárlosti a neestetickosti väčšiny stromov sú aj
podnety niektorých občanov na výrub konkrétnych
stromov, nakoľko tieto koreňovým systémom zasahujú
do pomníkových častí a takto pomníky znehodnocujú.
V neposlednom rade je dôvodom i znečisťovanie
pomníkov nadmerným opadávaním ihličia a lístia, a
v niektorých prípadoch je znečisťovanie spôsobené aj
konármi a živicou zo stromov. Nakoľko sa jedná
o pietne miesto, navštevované veľkým množstvom
obyvateľov nielen našej obce, dávam možnosť vyjadriť

sa občanom k uvedenej problematike vybraním si
jednej z ponúkaných alternatív:
1.) Som za rozsiahlejší výrub („prerezávku“)
stromov
za
zachovania
architektonickoestetických parametrov cintorína.
2.) Som za výrub stromov len bezprostredne
ohrozujúcich jednotlivé pomníky, či chodníky.
Výrub stromov sa môže vykonať len mimo vegetačného
obdobia od 1.10. do 31.3. Zdôrazňujem, že v prípade
rozsiahlejšieho
výrubu
stromov,
bude
tento
konzultovaný a posudzovaný príslušným odborníkom za
účelom
zachovania
architektonicko-estetických
parametrov cintorína. Takýto výrub by bol realizovaný
po etapách v priebehu cca 2 rokov. Takisto
upozorňujem, že v prípade akéhokoľvek výrubu bude
na miestnom cintoríne realizovaná náhradná výsadba
stromov. Svoje odpovede, resp. názory na uvedenú
problematiku prosím doručte na Obecný úrad Jablonica
v lehote do 15. 3. 2015 elektronicky mailom, prípadne
písomne (poštou, vhodením odpovede do schránky,
ktorá je pri vchode do zasadačky OcÚ alebo osobným
doručením).
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Z rokovania zastupiteľstva
Ustanovujúce
zasadnutie
obecného
zastupiteľstva sa konalo 15. decembra 2014.
Rokovanie viedla Alena Hazuchová, starostka obce
a novozvolený starosta obce Ing. Silvester Nestarec.
Prítomných bolo 9 poslancov.
OZ zobralo na vedomie:
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce,
- vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Silvestra
Nestarca,
- informáciu o poverení výkonom funkcie zástupcu
starostu obce Ing. Jaroslava Staneka.
OZ schválilo:
- návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Eva Kosová, Mgr.
Ladislav Peterka, Ing. Jaroslav Stanek
- mandátovú a volebnú komisiu v zložení: Jozef Gaža,
Bc. Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan
- sobášne dni stredu a sobotu a sobášnu miestnosť
pre matričný úrad Jablonica – obradnú miestnosť
v budove obecného úradu
- plat starostu obce Ing. Silvestra Nestarca vo výške
1 632,€
v súlade
so
zákonnom
NR
SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, s účinnosťou od zloženia sľubu
starostu.
OZ skonštatovalo:
- novozvolený starosta obce Ing. Silvester Nestarec
zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom
predpísaný
sľub
poslanca
obecného
zastupiteľstva: Mgr. Jaroslav Čerešník, Ing. Libor
Dohnálek, Jozef Gaža, Igor Horník, Mgr. Eva Kosová,
Mgr. Ladislav Peterka, Ing. Jaroslav Stanek, Bc. Marek
Škápik, Ing. Jozef Vulgan

OZ poverilo:
- poslanca Ing. Libora Dohnálka zvolávaním a vedením
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§12 ods. 2. prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia
veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- vykonávať funkciu sobášiaceho poslanca Bc. Mareka
Škápika.
OZ zriadilo:
komisie a počet členov komisií:
1. Komisia finančná a správy obecného majetku –
4 členná
2. Komisia výstavby, ekológie a životného prostredia –
4 členná
3. Komisia sociálna a starostlivosti o rodinu – 4 členná
4. Komisia kultúry, mládeže, športu a vzdelávania –
5 členná
5. Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce
a hlavného kontrolóra – 3 členná
6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií
verejných
funkcionárov
–
3 členná
7. Zbor pre občianske záležitosti – 5 členný
OZ zvolilo predsedov a členov komisií obecného
zastupiteľstva:
1. Komisia finančná a správy obecného majetku
predseda: Ing. Jaroslav Stanek
členovia: Ing. Libor Dohnálek, Bc. Marek Škápik, Ing.
Jozef Vulgan
zapisovateľka: Anna Kováčová
2. Komisia výstavby, ekológie a životného prostredia
predseda: Mgr. Ladislav Peterka
členovia: Ing. Libor Dohnálek, Jozef Gaža, Ing. Jaroslav
Stanek
zapisovateľka: Bc. Katarína Závišová
3. Komisia sociálna a starostlivosti o rodinu
predseda: Mgr. Eva Kosová
členovia: Mgr. Jaroslav Čerešník, Igor Horník, Bc. Marek
Škápik
zapisovateľka: Zlatica Škápiková
4. Komisia kultúry, mládeže, športu a vzdelávania
predseda: Mgr. Ladislav Peterka
členovia: Jozef Gaža, Mgr. Eva Kosová, Tomáš Zavadil,
RNDr. Jana Hamerlíková
zapisovateľka: Želmíra Harasníková
5. Komisia na prešetrenie sťažnosti proti činnosti
poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce
a hlavného kontrolóra
predseda: Ing. Jozef Vulgan
členovia: Mgr. Jaroslav Čerešník, Igor Horník
zapisovateľka: Ing. Denisa Kocúriková
6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
predseda: Ing. Libor Dohnálek
členovia: Ing. Jaroslav Stanek, Ing. Jozef Vulgan
7. Zbor pre občianske záležitosti
predseda: Anna Dingová
členovia: Alena Gurínová, Anna Hajdučková, Mgr.
Bohumil Holásek, Ondrej Čuraj ml.
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1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 16. januára 2015. Rokovanie viedol Ing.
Silvester Nestarec, starosta obce. Prítomných bolo 8
poslancov a kontrolórka obce.
OZ schválilo:
- program 1. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Jablonici,
- zámer obce na realizáciu projektu „Modernizácia
a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jablonica“,
- prijatie termínovaného úveru max. do výšky 200 000
€ na „Modernizáciu a rekonštrukciu verejného
osvetlenia v obci Jablonica“ poskytnutého zo strany
Slovenskej sporiteľne, a. s., Tomášikova 48, Bratislava,
- vystavenie vlastnej vista blanko zmenky na rad banky
za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého
úveru,
- vyhlásenie verejnej súťaže na predmet zákazky:
„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci Jablonica“,
- podmienky vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra
obce,
- spôsob voľby hlavného kontrolóra sa uskutoční
verejným hlasovaním,
- určilo komisiu na otváranie obálok voľby hlavného
kontrolóra v zložení: Ing. Libor Dohnálek, Mgr. Eva
Kosová, Ing. Jaroslav Stanek,
Zásady
odmeňovania
poslancov
obecného
zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva,
- predĺženie platnosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja do prijatia nového programového
dokumentu,
- vypracovanie Programu rozvoja obce v nadväznosti na
nové programové obdobie a národné strategické
dokumenty na roky 2014 – 2020,
- poslancov obecného zastupiteľstva: Mgr. Jaroslav
Čerešník, Ing. Libor Dohnálek, Igor Horník, Jozef Gaža,
Mgr. Eva Kosová, Mgr. Ladislav Peterka, Ing. Jaroslav
Stanek, Bc. Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan ako členov
Valného zhromaždenia Obecného podniku Jablonica, s.
r. o.,
- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za II.
polrok 2014,
- Správu hlavnej kontrolórky obce o čerpaní dotácií
z rozpočtu obce za rok 2014.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na ustanovujúcom
zasadnutí OZ konanom dňa 15. 12. 2014,
- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k prijatiu úveru
na realizáciu projektu: „Modernizácia a rekonštrukcia
verejného osvetlenia v obci Jablonica“,
Správu
o dosiahnutých
výchovno-vzdelávacích
výsledkoch za I. štvrťrok šk. r. 2014/2015.
OZ poverilo:
starostu obce Ing. Silvestra Nestarca uzatvorením
zmluvy o úvere a ďalších zmluvných dokumentácií
potrebných pre prijatie úveru.
D. Kocúriková

Pripojiť
sa
na
novovybudovanú
kanalizáciu je povinné
V októbrovom vydaní našich novín sme oznámili, že
kanalizácia II. etapy je skolaudovaná a odovzdaná do
prevádzky BVS, a. s., Bratislava. Povinnosťou vlastníkov
nehnuteľností, pri ktorých bola vybudovaná nová
kanalizácia je pripojiť sa. Táto povinnosť vyplýva zo
zákona a vzťahuje na všetkých majiteľov nehnuteľností.
Podľa predbežného zistenia je doteraz pripojených cca
25 domácností. Je to pomerne malý počet, keďže podľa
projektu je vybudovaných 193 prípojok. Čiastočne môže
byť takýto stav v napojenosti spôsobený aj zimným
obdobím.
Obec upozorňuje občanov, aby pripojenie na novú
kanalizáciu neodkladali a do konca októbra 2015 sa
pripojili.
Oprávnenosť využitia prostriedkov z fondov EU je totiž
viazaná na predpokladané množstvo pripojených
domácností. Obec je povinná predkladať Ministerstvu
životného prostredia monitorovacie správy, v ktorých sa
preukazuje úspešnosť projektu, ktorého hodnotiacim
ukazovateľom je pripojenosť na kanalizáciu. Bola by
veľká škoda, ako sme už uviedli v našich novinách, že
pokiaľ obec nebude plniť zmluvné podmienky, hrozí jej,
že bude musieť alikvotnú časť získaných finančných
prostriedkov vrátiť, a to by nebolo dobré.
A.H.

Na záver volebného obdobia
V poslednom štvrťroku 2014 i napriek tomu, že bol už
volebný, sme ešte v jeho závere roka vybudovali
sľúbený chodník na Ulici Ľ. Štúra nielen k spokojnosti
občanov v tejto lokalite bývajúcich, ale i občanov po
ňom prechádzajúcich. Chodníky, ktoré sme doteraz
zrekonštruovali sú plne využívané chodcami.
Máme však v obci ulice ako Zápotocká, Bernoláková,
Kočovská, Riadok, kde máme chodníky, ale občania
radšej využívajú miestnu komunikáciu.
Pred Obecným podnikom Jablonica je priekopa, z ktorej
voda neodtekala nakoľko mostík pred vjazdom do
podniku bol prepadnutý a zamedzoval prirodzenému
odtoku vody z priekopy.
Problém sme vyriešili, že Obecný podnik Jablonica, s. r.
o., vybudoval nový mostík a priekopu pred kaštieľom.
Povrchové vody sú teraz odvádzané touto priekopou,
ktorá je prepojená s dažďovou kanalizáciou cez park,
vedľa kaštieľa do rieky Myjavy.
A.H.

Od 1. marca sa bude obstarávať po
novom
Všetky štátne inštitúcie, samosprávy ako aj obce budú
musieť obstarávať po novom. Od 1. februára 2015 bola
spustená ostrá prevádzka elektronického trhoviska. Od
1. marca 2015 bude našou povinnosťou obstarávať
bežne dostupné tovary, služby a stavebné práce
prostredníctvom elektronického trhoviska. Elektronické
trhovisko je virtuálne miesto, kde sa stretáva dopyt
zadávateľov (odberateľov) s ponukou registrovaných
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uchádzačov a záujemcov (dodávateľov). Prvým krokom
je registrácia na portáli www.eks.sk. Ponuky cez
elektronické trhovisko môže podať len dodávateľ, ktorý
je súčasne zapísaný aj v Zozname podnikateľov na
Úrade pre verejné obstarávanie. Ak dodávateľ tieto
podmienky splní, môže sa ihneď zapojiť do verejných
zákaziek.
Touto informáciou by sme chceli vyzvať aj miestnych
podnikateľov, aby sa zaregistrovali do elektronického
trhoviska a zapísali sa do Zoznamu podnikateľov na
Úrade pre verejné obstarávanie. Registráciou získajú
možnosť uchádzať sa o obecné zákazky. Rozhodujúcim
kritériom bude najnižšia cena.
DK

Na slovíčko s …
hercom Gregorom Hološkom kreatívnym a
univerzálne použiteľným hercom pre rôzne druhy rolí.
V súčasnosti ho môžeme vidieť v divadle aj na
obrazovkách televízie v seriáli Chlapi neplačú. Nestratí
sa ani vo filmovom svete. V roku 2014 spolu so svojimi
hereckými kolegami s filmom Almost There prevalcovali
svet a z New Yorku odkráčali s tromi cenami.
Aká bola vaša cesta k herectvu? Chceli ste byť
hercom už od malička?
Vyrastal som v umeleckej rodine, otec výtvarník, mamin
brat spisovateľ, z jej súrodencov všetci hrali na
hudobné nástroje a vedeli spievať, od malička som
chodil na koncerty a výstavy, do ZUŠ na hru na klavír,
neskôr na dramatický odbor k Anke Gamanovej, bavilo
ma recitovať, venoval som sa prednesu poézie aj prózy,
prišlo to nejako prirodzene. Ako malý som naozaj
netušil, čím budem, bavilo ma voziť sa v aute
a poznávať krajinu a to mi zostalo, dodnes
pri
šoférovaní relaxujem.
Máte nejakého obľúbeného herca alebo herecký
vzor?
Rudolf Hrušínský, Vladimír Menšík, Karol Machata, Jozef
Króner, zo zahraničných napr. Javier Bardem, Paul
Newman, Charles Bronson, Steve Mcqueen, Leonardo
diCaprio...
Kde všade momentálne účinkujete?
Mám asi 7 titulov v DJP Trnava, Mestské divadlo
Bratislava DPOH (Plné vrecká peňazí, Aj múdry schybí),
Divadlo Aréna Bratislava (Holocaust),
zájazdové
divadlo Kumšt (Kumšt Production Ba), Malá Scéna
Bratislava (Maškaráda), občas dabing, točím seriál
Chlapi neplačú.
Čo vás práve z toho najviac zamestnáva?
Najviac ma zamestnáva stále divadlo, pretože človek sa
musí pripravovať aj doma, premýšľať nad hrou, nad
postavou, aj samotný skúšobný proces v divadle trvá
určitý čas, čo samozrejme diváci nevidia.
Máte čas aj na koníčky? Čo vás nabíja energiou?
Voľného času nemám veľa, ale rád zájdem do sauny,
prečítam si dobrú knihu, pozriem film a športujem.
Najradšej relaxujem pri varení, to je asi najobľúbenejšia
činnosť a zároveň aj rád jem (nielen to, čo sám
navarím).

Aké máte najbližšie plány?
Na Malej Scéne budeme mať 2. mája 2015 premiéru
hry, ktorú napísal Jean Genet - Balkón.
Dopočuli sme sa, že účinkujete v úspešnej
divadelnej hre Kumšt. Akého je táto hra žánru
a s kým v nej účinkujete? Budú ju môcť vidieť aj
Jabloničania?
Kumšt je komédia s vážnymi prvkami. Je to hra, ktorá
do hĺbky rozoberá ľudské vzťahy, otázku priateľstva,
jeho zmysel. Je možné, že s hrou zavítame aj do
Jablonice, chodíme s ňou po celom Slovensku, tešíme
sa z jej úspechu. V hre účinkujeme traja, Martin
Mňahončák, Csongor Kassai a ja. Myslím, že tvoríme
výborný tím. Ak chcete vedieť, čo sa stane, keď si váš
kamarát kúpi biely obraz za 200 000 frankov, príďte sa
na nás pozrieť.
DK

Pokrokové ženské hnutie na Slovensku
v rokoch 1945 - 2015
Súčasťou dejín slovenského národa, jeho cesty od
neslobody, biedy a útlaku, cez socializmus až k dnešku,
nezastupiteľnú úlohu popri mužoch majú ženy, matky,
spisovateľky, bojovníčky.
V roku 2014 sme si pripomenuli 145. výročie založenia
spolku „ŽIVENA, ktorý vznikol ešte v čase RakúskoUhorska, rok 1869 bol pre ženy časom útlaku, politickej
neslobody
a žiadneho
sociálneho
zabezpečenia.
Podstata ŽIVENY bola starostlivosť o slovenské ľudové
umenie, robili výstavy ľudových krojov, výšiviek, čipiek
a hračiek, aby toto zachovali pre ďalšie generácie.
ŽIVENA po skončení vojny v roku 1945 opäť stavala
svoj program na nepolitičnosti a tradičnej činnosti,
práca kultúrna, sociálna a ľudovovýchovná.
Takýto program nemohol byť v nových podmienkach
aktuálny, preto hneď v roku 1945 sa vytvorila nová
masová pokroková organizácia – ZVAZ SLOVENSKÝCH
ŽIEN, ktorá mala zohrať úlohu pomocníka pri budovaní
novej socialistickej spoločnosti.
V roku 1950 sa konal na Sliači zlučovací zjazd ŽIVENY
a Zväzu slovenských žien, spolu mali temer 125 000
členiek. Hneď v apríli 1950 sa konal zlučovací zjazd
v Prahe a vznikol Československý zväz žien. Prijatý
program zdôrazňoval, že ČZŽ združuje členky všetkých
politických strán i politicky neorganizované ženy.
Politická situácia sa časom zase zmenila a po
prevratnom roku 1968 boli vytvorené pod vedením
Československej rady žien dve samostatné organizácie
ČZŽ a SZŽ. Stredobodom pozornosti SZŽ boli pracovné
a životné
podmienky
žien.
Pracovalo
sa
na
medzinárodnej úrovni, napríklad v roku 1975 sa konal
na celom svete MEDZINÁRODNÝ ROK ŽENY
pod
heslom: „Rovnoprávnosť, rozvoj, mier“. V roku 1979
bola na návšteve prvá kozmonautka, predsedníčka
Výboru sovietskych žien Valentina N.Tereškovová,
sprevádzali ju predsedníčky Gusta Fučíková a Elena
Litvajová. Takýchto návštev a stretnutí sa konalo veľa,
ale treba spomenúť prácu žien s deťmi, pomáhali
napríklad pri výstavbe Detského mestečka Zlatovce pri
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Trenčíne, ktoré bolo otvorené 1. septembra 1974.
Treba spomenúť aj rok 1965, kedy sa konal 1.ročník
Vansovej Lomničky a táto krásna akcia, súťaž v recitácii
existuje dodnes. Náš okres úspešne reprezentuje pani
Danka Otépková z Hlbokého. Treba spomenúť aj pani
Cintulovú z Borského Mikuláša. V tomto treba stále
pokračovať. Tok dejín plynul ďalej a po revolúcii sa
názov SZŽ zmenil na Demokratickú úniu žien, ktorá sa
naposledy pretransformovala do dnešnej ÚNIE ŽIEN
SLOVENSKA.
Ženy chcú pracovať hlavne na poli kultúry, zachovávať
ľudové tradície a zvyky, organizovať folklórne tanečné
a spevácke akcie, zapájať deti a mládež, aby krása
ľudovej tvorivosti pretrvala večne.
Anna Nemečkayová

Dočkali sme sa
Obyvatelia Trávnikov – presnejšie Ulice Ľ. Štúra – sa
dočkali mimoriadneho vianočného darčeka.
Po mesiacoch obchádzania chodníka, výkopov
kanalizácie a prepadnutých dlažobných kociek bol
v decembri, tesne pred Štedrým dňom, dokončený
krásny, široký a rovný chodník.
Všetko načas a najmä kvalitne zrealizovala firma
Miroslav Martiš zo Senice, ktorá sa prejavila ako
seriózna firma s pracovitými a slušnými zamestnancami.
Myslím, že hovorím nielen za seba, ale aj za mojich
spoluobčanov – Trávničanov, že nový chodník bol pre
nás ozaj veľkým a zmysluplným darom pod stromček.
Slušnosť káže za dobre a kvalitne vykonanú prácu
vysloviť vďaku. Preto v prvom rade ďakujem obci za
vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
túto akciu a firme Miroslav Martiš ďakujeme za nový
chodník vybudovaný v rekordne krátkom čase.
Ešte raz ďakujeme.
/k/

Hasiči Jablonica
Dobrý deň,
v prvom rade chcem poďakovať deckám v tíme DHZ
Jablonica – žiaci, že ma minulý rok v máji presnejšie
17. 5. zobrali so sebou na súťaž a tým pádom aj do
svojho tímu. Som nesmierne rada tomu, ako sa ku mne
správajú, keďže som najstaršia zo žiakov čo behajú.
Niektorí si samozrejme občas zaslúžia pár za ucho. Ale
ide mi o iné. Deti v dnešnej dobe sedia za PC
a s mobilmi v rukách doma. Milí rodičia, chcem vás
týmto poprosiť, aby ste sa nebáli svoje deti pustiť
k nám do tímu. Máme skvelého trénera, ktorý na
všetkých dozerá a my starší mu s tým pomáhame
a snažíme sa byť v poriadku. Naše pravidelné
spievania, ktoré zažívame v ávii, keď cestujeme na
súťaže a zo súťaží, tiež nezažije každý (iba ak si
s nami). Snažíme sa na sebe pracovať a dostávať sa
ďalej. Bohužiaľ je nás málo. Hľadáme preto členov
od najmenších t. j. od 6 rokov do 15 rokov do tímu
žiakov a za dorast deti vo veku od 15 do 18 rokov.
Deťom sa nestane nič, dávame na ne pozor a aspoň sa
vždy zabavia. Dorastenci väčšinou náš tím a postupy
berú vážnejšie, no každý to robí pre odreagovanie. Ak

máte záujem svoje dieťa zasvätiť do nových vecí,
príďte s nimi na nejaký náš tréning. O tréningoch sa
dozviete viac na našej facebookovej stránke
„Hasiči/čky Jablonica“ , kde zverejňujeme videá zo
súťaží, tréningov a tak isto aj spoločné fotky. Ešte raz
ďakujem DHZ Jablonica za členstvo, za skvelý tím
a spomienky. Za chvíľu sa nám začína nová sezóna, tak
šup šup trénovať! Pekný deň všetkým!
Nosková Nikola

PLUS Lekáreň
Plagáty, nálepky, zľavy... Sú okolo nás na každom
kroku. Majú pritiahnuť pozornosť klientov. Zvykáme si
dať na reklamu, nie na rozum. Je to jednoduchšie,
pohodlnejšie. Kto navštívil našu – vašu lekáreň, vie, že
uprednostňujeme osobný prístup. Nie všetci máme
rovnaké problémy, nie všetky prípravky sú vhodné pre
každého. Individuálny postoj sme si držali a držíme aj
medzi ostatnými lekárňami. Ako sa vyjadril môj kolega:
„...nemusíme byť všade...“. Sme nezávislá lekáreň. Ale!
Pred rokmi liberalizovali zákony týkajúce sa lekárenstva
a tam, kde boli 2-3 lekárne, je zrazu 15. A peniaze
začali valcovať vedomosti. Čo s tým? Byť nezávislý je
super. V živote, i v práci. No časom sme prišli na to, že „
buď prežijeme spolu, alebo budeme trpieť jednotlivo“.
Odpoveďou voči sieťovým lekárňam, za ktorými stojí
jeden veľký ekonomický subjekt, bol vznik sietí
nezávislých lekární. Za takouto sieťou nie je balík
peňazí, ale spolupráca na linke výrobcovia – distribútor
liekov – lekárne. Výsledkom je aj finančná hodnota,
ktorá je použitá voči konečným klientom ( napr. plagáty,
zľavy, vzdelávanie). Asi pred rokom sme na takúto
spoluprácu boli oslovení aj my. Mnohí ste si už všimli
nový zelenomodrý polep na lekárni s názvom PLUS
Lekáreň, igelitové tašky a pestrofarebné letáky s tým
istým logom. Je to znak družstva nezávislých lekární.
Družstvo PLUS vzniklo 4.7.2011 ako nezávislé
zoskupenie 19 lekární. Po vstupe distribučnej
spoločnosti Unipharma ako strategického partnera sa
počet lekární v družstve podstatne zvýšil. Dnes už ich
je viac ako 340 a na dlhodobú spoluprácu má družstvo
dohodu s 24mi firmami. Každé dva mesiace sú do
zľavovej akcie vyberané najpredávanejšie produkty
podľa sezóny. Aktuálnu ponuku nájdete na plagátoch
alebo na stránke www.pluslekaren.sk. Letáky sú
jedinečné svojou vzdelávacou prílohou.
Plagáty, nálepky, zľavy...Majú pritiahnuť pozornosť. No,
za všetkým treba hľadať človeka. Jeho vedomosti,
prácu, úlohu pomôcť. Veľmi radi vás v našej-vašej
lekárni uvítame.
Pribulová, Lekáreň Anjela Strážcu

Udialo sa
Ked scú ženy vládnút
Sobotňajší podvečer, 24. 1., sme mali možnosť si
pozrieť divadelné predstavenie Ked scú ženy vládnút
v prevedení ochotníkov XY z Rovenska o. z., ktorí u nás
nehrali po prvýkrát.
Veselohra je z dedinského
prostredia, odohraná v nárečí a ich rovenskom kroji,

5

ktorú napísal a režíroval pán Šarabok. Všetci amatérski
ochotníci podali veľmi pekné výkony, ktoré diváci ocenili
potleskom.
Kto na uvedené predstavenie prišiel, určite nebanoval,
lebo sa bolo na čo pozerať a samozrejme aj sa zasmiať.
Škoda, že naša pekná a veľká sála nebola zaplnená do
posledného miesta. Neviem, či ľudí odradilo nepriaznivé
počasie, alebo nezáujem o kultúrne dianie v našej obci.
Anna Dingová

Druhý ples Jednoty dôchodcov
„Už sa fašang kráti, už sa nenavráti, staré dievky plačú
že sa nevyskáču“. Bolo treba zmierniť dopad
starodávnej veršovanky a užiť si posledné dni pred
pôstom. Tak sa stalo 7. februára tohto roku v Senici,
kde sa uskutočnil II. ples Jednoty dôchodcov. Zišli sa
seniori z okolitých obcí,
spadajúcich pod okresnú
organizáciu. Zastúpenie mala aj JD Jablonica. Dvanásť
našich tanečníc kĺzalo po parkete Domu kultúry
Senica.

Pri dobrej hudbe, občerstvení, kultúrnej vložke pred
zahájením plesu a v dobrej spoločnosti, čas bežal
neuveriteľne rýchlo. Boli tri hodiny, čas dohodnutý
k hromadnému odvozu, neúprosne súril k odchodu.
Prevažná väčšina zúčastnených v zábave pokračovala.
V najlepšom treba končiť, vraví iné príslovie. To sme si
ako náplasť na „skorý“ odchod prizvukovali. V dobrej
nálade a spokojní z príjemne stráveného času sme
v Jablonici z autobusu vystúpili. Tí šťastnejší aj
s výhrami v tombole. Senickí aj miestni organizátori si
za dobre pripravenú spoločenskú akciu zaslúžia naše
uznanie.
Tešíme sa na niečo podobné aj v budúcnosti. Príjemný
zážitok z pretancovanej noci bol umocnený, ráno po
krátkom spánku, čerstvo napadnutým snehom. Bolo
opäť všetko biele a čisté.
Text a foto: R. Krchňavý

Karneval sa síce konal v ,,komorných podmienkach“,
no tí čo prišli sa dobre zabavili a prežili veselé
popoludnie.
Poďakovanie
patrí
vedeniu
ZŠ,
zamestnancom školy a mamičkám z rodičovského
združenia, ktoré venovali svoj voľný čas deťom.
Mgr. Hamerlíková

Už je „Basa pochovaná“
Sobota, 14. februára patrila ľudovej tradícii a zábave,
kedy sme už tradične po 16 krát „pochovali našu basu“.
Tento rok boli organizátormi okrem Obce Jablonica aj
naši dobrovoľní hasiči. Na veselicu sa prišli zabaviť
všetci, ktorí majú radi fašiangovú atmosféru.
Samozrejme nechýbali ani účinkujúci, ktorí sa obliekli
do našich krojov a masiek a tak vytvorili pravú
fašiangovú atmosféru.

O polnoci vstúpil do sále smútočný sprievod na čele
s basou, ktorú niesli hasiči, za nimi „farár s rechtorom“
a plačúci sprievod, aby sme sa dôstojne s našou
milovanou basou rozlúčili.

Tradičný detský karneval
V sobotu 7. februára 2015 sa v B pavilóne našej
základnej školy uskutočnil tradičný detský karneval.
Začal krásnou promenádou masiek. DJ hral do tanca
i na počúvanie známe skladby. V prestávkach, aby si uši
oddýchli od hlasnej hudby sa ujala slova členka
žiackeho parlamentu Kristínka Žiaranová a Mirka
Brunclíková. Zabávali deti v hrách. Každý víťaz dostal
sladkú odmenu. V priebehu celého karnevalu bola na
predaj bohatá tombola. Ceny venovali štedrí sponzori
a priatelia školy. V bufete čakali deti rôzne mňamky.

Keďže pôstne obdobie začína až Popolcovou stredou,
tak sme sa ešte do rána zabávali pri výbornej hudbe
Miniband zo Smrdák. Nálada v sále bola vynikajúca,
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všetci sa dobre zabávali a myslím si, že sa aj
dostatočne vyšantili a vytancovali pri dobrej hudbe,
ktorá im hrala aj na želanie. Nechýbalo ani občerstvenie
a šišky. Touto cestou ešte raz ďakujem všetkým
účinkujúcim, ktorí sú vždy ochotní a pravidelne sa
zúčastňujú na našej fašiangovej veselici.
Verím, že o rok sa stretneme opäť a nebude nám
chýbať dobrá nálada.
Anna Dingová, DHZ

Z činnosti našich organizácií
Hasiči hodnotili
Dobrovoľný hasičský zbor v Jablonici zhodnotil svoju
činnosť za rok 2014 na VČS, konanej dňa 17. januára
2015. Na tejto schôdzi sme si pripomenuli aj 125.
výročie založenia nášho zboru.
Schôdze sa zúčastnili aj hostia - bývalá starostka Alena
Hazuchová, súčasný starosta obce Ing. Silvester
Nestarec a Ing. Ondrej Hurbanis, veliteľ OV DPO
Senica.
Z hodnotiacej správy bolo zrejmé, že činnosť našich
hasičov bola bohatá, nielen na súťaže dospelých a
žiakov, ale aj na školenia a cvičenia, na brigádnicku
a kultúrnu
činnosť
(v priebehu roka akcie uvedené v NJ).
Na VČS bola predložená aj Správa o hospodárení DHZ
a tiež aj Plán práce na rok 2015.
Pri príležitosti 125. výročia založenia nášho zboru si
prevzali naši členovia ocenenia za aktívnu činnosť.
OV DPO Senica udelilo členom DHZ Jablonica medaile
a stužky. Stužky „Za vernosť“ 10 rokov – 9 členov, za
30 rokov – 8 členov, za 40 rokov – 7 členov a za 50
rokov – 2 členovia. Medailu Za príkladnú prácu si
prevzal Mgr. Stanislav Oravec a Peter Vrábel.
Sekretariát DPO SR udelil medaile Za mimoriadne
zásluhy –Anne Dingovej a Vladimírovi Regáskovi st..
Medailu – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR Ing.
Vladimírovi Šimkovi udelil a slávnostne odovzdal
prezident DPO SR p. Pethö v Žiline 15. mája 2014.
Predsedníctvo OV DPO v Senici povýšilo do hodnosti
mladší zbormajster Pavla Pisklu, do hodnosti
zbormajster Branislava Máčalku, Mgr. Stanislava
Oravca, Ľubomíra Peterku, Petra Vrábela a Stanislava
Žáka ml., do hodnosti starší zbormajster Milana
Slováčka, do hodnosti mladší technik Vladimíra
Regáska st., do hodnosti technik Ivana Janovca.
DHZ Jablonica povýšil členov DHZ do hodnosti starší
hasič – 5 členov, vrchný hasič – 1 člen, rotník – 4
členovia, nadrotník – 6 členov.
Náš dlhoročný veliteľ DHZ Ivan Janovec, ktorý funkciu
vzorne vykonával od r. 1995 do 2014, z dôvodu
dosiahnutia veku 60 rokov a ukončenia platnosti
odbornosti veliteľa, bol tiež ocenený. Patrí mu obrovské
poďakovanie a veľká vďaka za prácu, ktorú doteraz
vykonal pre hasičov a obec.
My hasiči, sme poďakovali a odovzdali ocenenie aj pani
Alene Hazuchovej, ktorá s hasičmi ako starostka obce
spolupracovala 16 rokov. Aj ona sa veľkou mierou
zaslúžila o dobrý rozvoj požiarnej ochrany v obci, vždy

bola nápomocná dobrovoľnej práci hasičom, jej
zásluhou aj naša HZ dostala nový šat. Aj jej patrí naše
veľké a úprimné poďakovanie.
Aj novému starostovi obce Ing. Silvestrovi Nestarcovi
sme zaželali veľa zdaru a úspechov v náročnej práci ako
aj dobrú spoluprácu.
Obecným zastupiteľstvom v máji 2014 bol menovaný
do funkcie veliteľa DHZ Peter Vrábel. Aj jemu v tejto
náročnej funkcii prejeme veľa úspechov a zdravých síl.
Keďže, veľa našich členov vlastní slávnostné uniformy,
na záver sme sa vyfotografovali a potom už prebiehalo
voľné posedenie pri hudbe.
Anna Dingová, DHZ

Činnosť občianskeho združenia
Kynológia Jablonica v roku 2014
Občianske združenie Kynológia Jablonica združuje 3
zložky:
- Kynologický klub Jablonica ZŠK SR,
- Jablonická kynologická záchranárska brigáda ACZP SR,
- Sekcia malých plemien.
V tomto príspevku chceme občanov Jablonice
oboznámiť s aktivitami a činnosťou OZ Kynológia
Jablonica.
- Dňa 11. 1. 2014 sa Stopárskych pretekov Záhoráckej
zimnej ligy kynológov (ZZLK) v Skalici zúčastnilo našich
5 tímov (tím = psovod + pes),v kategórii SMP - 3 tímy
a v kategórii SVV - 2 tímy.
- Dňa 22. 2. 2014 sme v Jablonici usporiadali
Obranárske preteky ZZLK, kde sa zúčastnilo taktiež
našich 5 tímov.
- Dňa 13. 4. 2014 sa na obecnej akcii Čistý chotár
zúčastnilo 11 našich členov, z toho boli 5 cezpoľní.
- Dňa 26. 4. 2014 sme organizovali Majstrovstvá
Slovenskej republiky Malých plemien, ktoré boli konané
súbežne s 11. ročníkom Kynologických pretekov na
počesť vstupu SR do EÚ. Táto akcia prebehla
s finančnou podporou Obce Jablonica.
Umiestnenia našich členov na Majstrovstvách SR
malých plemien boli nasledovné:
1. miesto a titul Majster SR malých plemien získala
RNDr. Jana Hamerlíková s malou bradáčkou GINA
Malé uško,

2. miesto - Vladimír Režnák s malou bradáčkou HEXA
Malé uško,
3. miesto - MVDr. Ján Hamerlík s malým bradáčom ILEX
Malé uško.
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V Kynologických pretekoch na počesť vstupu SR do EÚ
boli umiestnenia našich členov nasledovné:
1. miesto obsadil Stanislav Hamerlík st. s nemeckou
ovčiačkou GABI Sing Sing Slovakia,
2. miesto - Jitka Kadlečková s americkou staferdšírskou
teriérkou REA.
- Dňa 1. 5. 2014 sa naši 4 psovodi so psami zúčastnili
Prvomájového sprievodu v Dojči.
- Dňa 3. 5. 2014 predviedli 4 naše tímy ukážky výcviku
malých plemien na Jablonickej desiatke.
- Dňa 25. 5. 2014 sa 6 záchranárskych tímov
Jablonickej kynologickej záchranárskej brigády ACZP SR
zúčastnilo súčinnostného záchranárskeho cvičenia s
hasičmi, civilnou ochranou a policajným zborom v okolí
hradu BRANČ. Náplňou tohto súčinnostného cvičenia
bolo hľadanie stratených osôb. Výbornou prácou sa
reprezentovali: Stanislav Hamerlík st. s nemeckou
ovčiačkou GABI Sing Sing Slovakia, MVDr. Ján Hamerlík
s malým bradáčom ILEX Malé uško a Roman Macko so
strednou bradáčkou DEJA VU Fortuna Moravia.
- V mesiacoch máj až august 2014 sa našich 4 - 6 tímov
zúčastňovalo v rámci okresov SE, TT, TN na 5 ukážkach
výcviku
psov
a edukačných
akciách
ohľadne
všestranného a záchranárskeho výcviku psov.
- Dňa 31. 5. 2014 sme v spolupráci s inými OZ
zorganizovali na cvičisku OZ Kynológia Jablonica
športové popoludnie pre deti a mládež (MDD) spojené
aj s ukážkami výcviku psov.
- Dňa 21. 6. 2014 sme poriadali skúšky všestranného
výcviku psov podľa Národného skúšobného poriadku
ZŠK SR, ktoré úspešne absolvovalo 9 tímov, z toho 8 x
skúšky BH-SK (skúška doprovodného psa) a 1 x skúška
ZM (základné minimum).
- Dňa 29. 8. 2014 na cvičisku OZ Kynológia Jablonica sa
uskutočnila spomienka na 70. výročie SNP spojené
s vatrou, opekaním špekáčikov a slaninky, súťažou
v streľbe zo vzduchovky, streľbou zo štartovacích pištolí
(hlavne deti) a disciplínou hod granátom.
- Dňa 20. 9. 2014 sa na Majstrovstvách SR bradáčov
v Turčianskych Kľačanoch zúčastnili 2 naše tímy (MVDr.
Ján Hamerlík s ILEX Malé uško a Vladimír Režnák
s HEXA Malé uško).
- Dňa 6. 12. 2014 sa Obranárskych pretekov ZZLK
v Skalici zúčastnili 4 naše tímy a malý bradáč ILEX Malé
uško mal najlepšiu obranu, t.j. 98 bodov zo 100.
- Dňa 21. 12. 2014 sa konala spoločenská akcia na
kynologickom cvičisku Kynológia Jablonica s názvom
Vianočné posedenie, spojené s varením kapustnice a
súťažou v kreslení vlastných psíkov a víťazom sa stal
Roman Macko.
Činnosť OZ Kynológia Jablonica bola oveľa bohatšia,
napr. účasť zástupcov na členskej schôdzi ZŠK SR
v Banskej Bystrici, slávnostné udelenie ocenení za
rozvoj slovenskej kynológie v Banskej Bystrici (našim
členom boli udelené dve ocenenia - strieborná medaila
MVDr. Jánovi Hamerlíkovi a bronzová medaila RNDr.
Jane
Hamerlíkovej),
príprava
cvičiska
pred
cykloturistickým zrazom a tiež brigádnická činnosť v
budovaní a údržbe kynologického cvičiska a jeho

zariadení. V roku 2014 bolo vykosené cvičisko a jeho
bezprostredné okolie celkom 10-krát, čím sme dosiahli
dôstojný vstup do obce Jablonica a všetkými našimi
aktivitami sme značne prispeli k reprezentácii obce.
Aktivity OZ Kynológia Jablonica si financujeme sami,
bez nároku na akékoľvek odmeny.
Záverom chceme poukázať na skutočnosť, že sa v obci
vyskytuje „skupinka“, ktorá úmyselne a zlomyseľne
poškodzuje
zariadenie
kynologického
cvičiska
a rozkráda majetok OZ Kynológia Jablonica.
Božena Hamerlíková

Činnosť Kynologického klubu Barvínek
Jablonica za rok 2014
5. januára 2014 sme začali náš spoločný výcvikový rok
na cvičisku Kynologického klubu Barvínek Jablonica. Na
I.
Novoročnom
tréningu
a Gulášpárty
s Martinom Štefekom sa zúčastnili všetci členovia so
psami. Venovali sme sa nácviku prvkov obrany podľa
vekových osobitostí zvierat. Mladí psovodi sa tiež priučili
niečomu novému. Navarili sme si v kotlíku chutný guláš,
urobili pekné fotografie našich miláčikov. Nasnímané
videá nám pomôžu vidieť psíkov v akcii, ale aj chyby,
ktoré robíme. Bolo to dobré vykročenie do novej
výcvikovej sezóny.
Na prelome januára a februára sme museli poprenášať
prekážky, lebo asi tretinu výcvikového priestoru
rozjazdili ťažké mechanizmy. Budovanie kanalizácie
pokročilo až k nám. Ani snehový poprašok nezakryl
nerovnosti. Chuť do cvičenia nám to ale neubralo.
Slnečné počasie lákalo na cvičisko nových ľudí.
15. februára sa zúčastnili: Zuzana Švajdová, Miroslav
Regásek a Matúš Hamerlík na tréningu obrany s Jiřím
Čejkom v Smolinskom.
Koncom mesiaca bol dôvod na oslavu, predsedníčka
klubu oslávila 50tku a dostala od priateľov krásneho
veľkého psa, nemeckého ovčiaka.
12. 4. sme sa zapojili do obecnej aktivity Čistý chotár
2014 (Anna Hamerlíková, Štefan Hamerlík, Ján
Konečný, Miroslav Regásek, Viktória Jurovatá a Adam
Gočál). Už predtým sme upratali cvičisko, opravili
a natreli prekážky. Hneď ráno sme sa vybrali na
čistenie priekop po oboch stranách od mosta pod
Vývozom po ,,svinčiareň“. Našli sme všeličo, od
malinkých úlomkov skla až po traktorové pneumatiky.
Bola to ,,dobrá turistika“, ale bolo nám veselo a urobili
sme niečo užitočné. Popoludní sme išli pozrieť do
Osuského na tréning obrany, ktorý tam organizovala
Zuzana Švajdová. KK požičal zásteny potrebné ku
cvičeniu.
27. apríl je Svetovým dňom záchranárskych psov.
Našim havkáčom sme spestrili cvičenie novými
pamlskami a výcvikovými pomôckami. V apríli a máji
sme veľa cvičili a vééééľa brigádovali pri kosení
a celkovej úprave cvičiska. Podarilo sa nám vytvoriť
pekné, príjemné prostredie nielen na cvičenie, ale i na
posedenie.
11. mája sme vycestovali do Ivanky pri Dunaji. SOŠ
organizovala súťaž pre všetky plemená – Ivanská
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packa 2014. Náš klub reprezentovali v rôznych
kategóriách: Mgr. Anna Hamerlíková s jazvečíkom Zoro,
Ing. Štefan Hamerlík s nemeckým ovčiakom Izom,
Adam Gočál s nemeckou ovčiačkou Lejdy, Viktória
Jurovatá
s nemeckou
ovčiačkou
Ketty,
Lenka
Hovanetová s kríženkou Maca, Martin Lednický
s nemeckým ovčiakom Golly a Jana Jankovýchová so
sučkou cane corzo. Napriek veľmi zlému počasiu,
celodennému dažďu vydržali sme a dobre obstáli. Na
druhom mieste bol Ing. Štefan Hamerlík a na treťom,
Adam Gočál.
17. 5. sa Mgr. Anna Hamerlíková a Ing. Štefan Hamerlík
zúčastnili odbornej prípravy dobrovoľníkov CO
v Šaštíne. Získali
vedomosti a zručnosti
z oblasti
budovania ochranných
protipovodňových hrádzí
a urobili ukážku výcviku záchranárskych psov.
Tento rok sme pripravili pre deti v klube inú oslavu
Medzinárodného dňa detí. Opekačkou to začalo a na
druhý deň, 31. mája pokračovalo výletom do Nitry
na Medzinárodnú výstavu psov. Zvolili sme
dobrodružnú cestu vlakom i autobusom. Videli sme
desiatky plemien psov na výstavisku AX. Najdlhšie sme
postáli a najviac sme držali palce ,,kerníkom“ našej
členky Jany Kratochvílovej. A dobre...lebo získali
výborné ohodnotenie. Bol to pekný, zážitkami naplnený
deň. A cesta domov dlhá a krásna.
Nadišlo obdobie ukážok výcviku pre rôzne
organizácie. Pri väčšine sme spolupracovali s Civilnou
ochranou ako družstvo dobrovoľníkov CO so psami.
14. 6. sa zúčastnili Mgr. Anna Hamerlíková a Ing.
Štefan Hamerlík oslavy MDD na Záhorí. Bol tu pre deti
pripravený bohatý program, veľa súťaži, hudba,
občerstvenie. Hviezdou bol jazvečík Zorko, ktorého
hladkali deti donekonečna. Svojimi ,,psími očami“ si
získal aj tie, ktoré sa pôvodne veľmi báli.
Ing. Hamerlík, Kristína Žiaranová a Adam Gočál
pripravili na 18. 6. peknú ukážku výcviku psov pre deti
v Lopašove ( Gaba z Podskalky Slovakia, Zoro a Lejdy).
Na druhý deň, 19. 6. s podobným programom
vycestovali do Mateskej školy Slniečko v Skalici: Matúš
Hamerlík, Mgr. Anna Hamerlíková, Adam Gočál a Lenka
Hovanetová.
21. 6. sa na Kunovskej priehrade konalo zábavné
podujatie Senický ocásek 2014. Aj tu sme boli úspešní.
Reprezentovali nás: Viktória Jurovatá s Ketty, Kristína
Žiaranová s Jessikou a Martin Lednický s Gollym.
Ukázali šikovnosť svojich psíkov a predviedli čo sa
naučili. Kristínka si získala sympatie divákov a získala
mraziaci box.
23. 6. zorganizoval KK Barvínek a ZŠ Jablonica 5.
ročník súťaže v streľbe zo vzduchovky Jablonická trefa
2014. Akciu sme zorganizovali na cvičisku s podporou
OcÚ Jablonica a CO. Ako súperov sme si pozvali deti
z krúžku Mladý záchranár I. ZŠ Senica, ktorý vedie pán
František Štefek.
Mgr. Igor Janšák
z CO Senica oboznámil deti
s projektom Staň sa s BrumCOm záchranárom a
odmenil deti zaujímavými cenami. Pretek bol prípravou
na postupové súťaže v streľbe a so záchranárskym
zameraním.

So školským rokom 2013/14 sme sa rozlúčili tradične,
stanovačkou na cvičisku. Opäť si deti, ktoré chodia
cvičiť zavolali svojich priateľov, postavili veľký stan
a prežili dobrodružnú noc spoločne so všetkým čo
k táboreniu v prírode patrí.
2.7. sme boli ( Mgr. Anna Hamerlíková, Ing.Matúš
Hamerlík a Ing. Štefan Hamerlík), ako dobrovoľníci CO
na Záhorí na súťaži Mladý záchranár 2014, na druhý
deň v podvečer ako KK Barvínek na ukážke iného
výcviku. Tento raz sa pridal aj Ján Konečný a Adam
Gočál. Deti sme aj rozosmiali, aj trocha postrašili, no
hlavne poučili o správaní sa voči zvieratám a nutnosti
výchovy, ak už nejakého chlpáča majú. Zaujať deti
dvakrát na prvý pohľad tou istou činnosťou nie je
ľahké, ale podarilo sa. Nekonečné hladkanie a otázky
prerušila len informácia, že je už večera.
9. augusta sme vycestovali na Špeciálnu výstavu
biewrov a samoyedov do Podolia. Prebiehali tam
oblastné výstavy plemien psov Slovenskej kynologickej
jednoty . Súčasťou akcie bola prezentácia práce odboru
kynológie a hipológie Ministerstva vnútra SR.
25. 8. bola opäť jedna veľká, dobre zabezpečená akcia
s názvom OSWALD 2014 na Rozbehoch. Počas troch
dní tu bolo sústredenie dobrovoľníkov CO, ktoré malo
preveriť ich odbornú pripravenosť pri prírodných
katastrofách a nešťatiach. Účastníci si zmerali sily
v brannej súťaži aj v tzv. ostrej akcii, kedy bolo treba
nájsť zranené osoby, poskytnúť im prvú pomoc. Naše
družstvo tvorili: Ing. Štefan Hamerlík, Ing. Marek
Hamerlík a Mgr. Anna Hamerlíková.
Po hodoch, v pondelok 22. 9. 2014 sme zorganizovali
branný pretek V núdzi poznáš priateľa 2014,
ktorého súčasťou bolo školské kolo súťaže Mladý
záchranár 2014. Na príprave sa podieľali: Obec
Jablonica, Kynologický klub Barvínek, SČK Senica,
Dobrovoľníci civilnej ochrany Senica, ZŠ Jablonica
a RZZŠ Jablonica. Deti si overili svoje teoretické
vedomosti z topografie, poskytovania prvej pomoci,
hasenia malého požiaru, hodu záchranárskym kolesom,
výberu evakuačnej batožiny v praxi. Samostatnou
disciplínou bol vedomostný test o civilnej ochrane.

Cenné bodíky získali aj v streľbe zo vzduchovky.
Ako hostia nás navštívili deti z I. ZŠ Senica.
V školskom kole súťaže Mladý záchranár sa na
1. mieste umiestnilo družstvo Veteráni ( Kristína
Žiaranová, Miroslava Brunclíková, Martin Blanárik
a Adam Búran), na 2. mieste bola Abeceda, na 3.
mieste Žubrienky.
K dobrej reprezentácii KK patrila aj činnosť Ing.
Štefana Hamerlíka ako rozhodcu na pretekoch
a skúškach organizovaných ZŠK SR.
V nedeľu , 14.12. sme prispeli k dobrému priebehu
Vianočných trhov v Jablonici, ktoré organizovala ZŠ
a RZZŠ. Ing. Marek a Matúš Hamerlíkovci pomáhali pri
dovoze a odvoze materiálu a pri varení gulášu. KK
Barvínek poskytol kotlík na varenie vianočného punču.
20. decembra pripravil Ing. Marek Hamerlík kondičnú
vychádzku spojenú s tréningom záchranárskej činnosti.
Trojica: Mgr. Anna Hamerlíková a Ing. Marek a Matúš
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Hamerlíkovci spolu so sučkou Gaba z Podskalky
Slovakia absolvovali v čase 9,30 – 16,30 trasu Plavecký
Peter, Buková – priehrada, Ostrý vrch - zrúcanina,
Záruby - najvyšší vrch Malých Karpát, Smolenice. Ing.
Štefan Hamerlík mal na starosti technické zabezpečenie.
V nedeľu 28.12.2014 sme sa zišli na poslednom
spoločnom cvičení na cvičisku v roku 2014. Trocha sme
prevetrali našich havkáčov a vyhodnotili uplynulý rok.
Poradili sme sa o ďalšom smerovaní nášho klubu,
naplánovali činnosť v roku 2015.
Na Silvestra sme sa stretli bez psíkov pri varenom
vínku, zabíjačkových mňamkách a chutných koláčikoch.
Poďakovanie patrí všetkým členom, ktorí aktívne
prispeli k fungovaniu klubu. Samozrejme obci Jablonica,
sponzorom a spluorganizátorom podujatí.
Mgr. Anna Hamerlíková
predsedkyňa KK Barvínek Jablonica

Z činnosti ZO SZCH Jablonica
Naša ZO mala v roku 2014 30 členov, z toho 10
mladých chovateľov. Poslaním zväzu chovateľov je
zabezpečovať správny genofond zvierat. To znamená,
čistokrvnosť uznaných plemien. Venovať sa mládeži,
viesť ich k láske k zvieratám. Držať sa hesla, chováme
pre radosť krásu a úžitok. Toto poslanie sa snaží plniť
aj naša ZO. Zväz chovateľov má nasledovné zloženia,
a to Základné organizácie a špeciálne kluby. Druhý
stupeň sú Okresné výbory. Tretí stupeň je Republiková
rada a štvrtý stupeň Európsky výbor. Niektorí občania
a aj členovia zväzu povedie na čo je takéto zloženie.
Založme občianske združenie a nemusíme odvádzať
príspevky Oblastnému výboru a Republikovej rade.
Z laického pohľadu je to pravda. Keď by sa to stalo,
naša organizácia by stratila poslanie. Nemohli by sme
zvieratá krúžkovať, tetovať a zúčastňovať sa výstav
poriadaných v oblasti Senica. Národnej výstavy
Slovenska, Národnej výstavy v Česku a Európskej
výstavy. Medzi výstavy v okrese aj tradične patrí
poriadaním aj naša ZO, čo tak bolo aj v roku 2014. Túto
činnosť by nebolo možné realizovať bez sponzorských
darov, a to od obce Jablonica a PD Jablonica ako
hlavných sponzorov. Tiež drobných sponzorov v obci za
čo im touto cestou srdečne ďakujeme. Je pre našu ZO
potešením, že do sponzorskej činnosti sa zapájajú aj
členovia našej ZO. Sú to Cyril Smetana, Jozef Tomek,
Gabriel Cintula, rodina Holečková, manželia Bílovskí,
manželia Šmidoví, Ing. Juraj Briják. Člen ZO Hlboké
Vladimír Jankovič. Tiež ZO Prietrž, ktorá nám zapožičala
krmítka pre králikov na výstavu. Cyril Smetana
zabezpečuje odvoz a dovoz zvierat na výstavy
a z výstav čo sú stovky km, a to ako sponzor.
Výstav v okrese Senica, Myjava a Malacky sa v roku
2014 zúčastnili dospelí členovia Jozef Tomek, Gabriel
Cintula, Cyril Smetana, rodina Holečková, Vladimír
Bílovský, Peter Beňa a Juraj Briják. Mladí chovatelia
Michal Herák, Milan Herák, Peter Kubisa, Anita
Škundová, Barbora Škundová, Filip Ladányi. Naše
zvieratá boli výborne hodnotené. Európskych výstav sa
zúčastňujú Jozef Tomek a Juraj Briják. Jozef Tomek

získal holubicu ocenenie Šampiónka Európy a Juraj
Briják čestnú cenu na husy slovenské. Európska výstava
sa koná každý rok v inom štáte Európy čo sú vysoké
náklady pre chovateľa, ktoré si hradí sám. Ako
organizácia nemáme možnosť mu to ani z časti hradiť.
Túto činnosť v našej ZO riadi výbor ZO v zložení Juraj
Briják – predseda, Pavol Piskla – podpredseda, Pavol
Malý – tajomník, Mgr. Jaroslav Fedor – pokladník,
Miroslav Šmidt – hospodár, Jozef Tomek – predseda
komisie holubov, Cyril Smetana – predseda komisie
hydiny. Komisiu králikov má na starosti podpredseda
ZO Pavol Piskla. Revízora ZO robí Peter Beňa.
Juraj Briják

Úspešní bežci z Jablonice
Dňa 24. 1. 2015 sa meste Gbely uskutočnilo slávnostné
vyhlásenie výsledkov Moravsko-Slovenského bežeckého
pohára 2014 (MSBP). Členovia ŠK Jablonica získali až 5
umiestnení.
Umiestnenia v Slovenskom bežeckom pohári
2014
Kategória Ženy
1. miesto – Michala Martišová
Kategória Ženy 35
1. miesto – Miroslava Zíšková
3. miesto – Denisa Rybanská
Kategória Ženy 45
2. miesto – Blažena Kocúriková
Kategória Muži 40
2. miesto – Stanislav Nemček

Úspešný bol aj Jabloničan Tomáš Zavadil behajúci za
AŠK Grafobal Skalica, ktorý sa umiestnil v Slovenskom
bežeckom pohári v kategórii Muži na 1. mieste.
Tomáš Zavadil a Miroslava Zíšková sa zároveň stali
absolútnymi víťazmi MSBP 2014.
Ocenený bol aj Milan Kocúrik cenou Fotograf roku od
riaditeľa súťaže MSBP 2014.
Všetkým gratulujeme!

DK

Plavecká nádej
Vynikajúce výsledky v plávaní sa podarilo dosiahnuť
Lukáškovi Hazuchovi, ktorý reprezentuje našu obec vo
farbách Plaveckého oddielu Spartak Myjava. Po
minuloročných vynikajúcich výsledkoch na podujatí
Plavecké nádeje v Bratislave, kde si vyplával 3. miesto
na 25 m voľný spôsob a Vianočných závodoch FEGO
EMME CUP-e v Brne, kde obsadil vo voľnom spôsobe
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na 25 m 2. miesto a v disciplíne 25 znak 1. miesto sa
mu 22. 2. 2015 v Bratislavskej plavárni Gaudeamus na
podujatí Plavecké nadeje podarilo vyplávať vo voľnom
spôsobe na 25 m znovu 2. miesto a v disciplíne 25 znak
1. miesto v kategórii 8 ročný.

aby sa ľudia radi mali
smútok nech vietor odnáša.
Mesiac je nebies kráľ
má svoje zvláštne čaro
keď zahľadíš sa naň
ako by ťa čosi hrialo.
Súmrak keď sadá na krajinu
a deň sa k spánku ukladá
hviezdičky na nebo vychádzajú
a noc sa tíško prikráda.
Sú to už tisíce rokov
čo takto slúžia nám
slnko a mesiac patria k sebe
vesmír je sveta pán.

RH

Básne od Jozefy Kocúrikovej
Nostalgia
Ak vyjdeš si cestičkou do poľa
a v dedine zvony zvonia
v diaľke počuješ hudbu hrať
a na lúke kvety vonia.
Keď je ti niekedy smutno
a zaznie pekná pesnička
hneď vráti sa ti dobrá nálada
a úsmev sa vkráda na líčka.
Pesničky píše život sám
keď počuješ veselé melódie
zabudneš na chvíľu na starosti
a o niečo ľahšie sa ti žije.
Nech hudba napĺňa vás šťastím
s pesničkou život krásny je
keď hrajú pekné pesničky
aj srdce pri nich okreje.
Zabudni na smútok a trápenie
zaspievame si veselú pieseň.

Vesmír
Keď mesiac pláva po oblohe
a okolo žiaria hviezdičky
tak ako pastier na lúke
si stráži svoje ovečky.
Mesiac nám svieti na cestu
slnko zas teplo dáva
pokiaľ nás slnko bude hriať
volajme sláva, sláva.

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V mesiaci január a február 2015 sa dožili:
70 rokov Helena Svitáčová, Eva Grófová, Cyril
Smetana, Zlata Grófová, Marta Jurková
75 rokov Anna Kocúriková, Ján Michalica, Peter
Valášek, Mária Olšovská
80 rokov Albertína Pinkavová, Mária Poláková
90 rokov Michal Mesároš

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.
Narodili sa: Roman Harasník, Silvia Patáková,
Patrícia Cebulová, Dominik Čmarada, Kornel Juhász,
Vladimír Zanyk
Zomreli: Anna Marková, Anna Závodná

Pripravujeme
07. 03. 2015 Koncert
mužského a ženského
speváckeho zboru z Březí, spojený s prednáškou
a ochutnávkou moravských vín
04. 04. 2015 II. Retro party
01. 05. 2015 Majáles (stavanie mája a veselica)
02. 05. 2015 Jablonická desiatka
10. 05. 2015 Deň matiek
23. 05. 2015 Majstrovstvá SR malých plemien

Nestrácajme humor
- Novák, to je už piatykrát, čo tento týždeň meškáte do
roboty! Viete, čo to znamená?
- Žeby už bol piatok?
- Oci, chcel by som pomôcť jednému starčekovi.
Dáš mi na to dve eurá?
- Pravdaže synu, to je od teba veľmi šľachetné. Tu máš
desať. A kde je ten úbohý starček?
- Tamto na rohu. Predáva zmrzlinu...

Bez slnka život smutný je
slnko nám radosť prináša
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- Prečo stojí blondínka pred zrkadlom so zavretými
očami?
- Chce vidieť, ako vyzerá, keď spí.
Príde muž do potravín a pýta sa mladej predavačky:
- Máte fínsku vodku?
- Nemáme.
- Máte Johnnie Walker?
- Nemáme.
- A máte dnes večer čas?
Predavačka sa pousmeje a odvetí:
- Mám.
- Tak si láskavo sadnite a vypíšte objednávku!

Traja zamestnanci veľkej firmy sa rozprávajú o tom čo
spravia s vianočnými odmenami.
Prvý hovorí: "Pracujem pre divíziu v Nemecku a z
vianočných odmien si kúpim auto a za zvyšok pôjdeme
s rodinou na dovolenku."
Druhý hovorí: "Pracujem pre divíziu vo Švajčiarsku a za
vianočné odmeny si dám spraviť bazén a za zvyšok
pôjdeme na cestu okolo sveta"
Tretí hovorí: "Pracujem pre divíziu na Slovensku a za
vianočné odmeny si kúpim sveter."
Ostatní sa prekvapivo pýtajú: "A čo so zvyškom?"
Tretí odpovedá: "No zvyšok mi doplatia rodičia."

Malý Miško radostne volá:
- Mamička ja som sa už naučil písať!
- Áno drobec? To je výborné! – poteší sa mamička.
- A čo si napísal?
- Čo ja viem? Čítať ešte neviem.

Vtipy do novej rubriky Nestrácajme humor môžete
zasielať aj vy, milí občania, a to mailom na adresu
denisa.kocurikova@jablonica.net.
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