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Vážení spoluobčania.
Na úvod mi dovoľte ešte raz vám
popriať všetko najlepšie v roku
2019, aby ste ho prežili v zdraví,
šťastí, spokojnosti, aby sme si
všetci na konci tohto roka mohli
povedať a skonštatovať len a len
pozitívne veci.
Máme za sebou celkom zasnežené
zimné obdobie a určite vo viacerých
z
vás
rezonovala
problematika
odhŕňania chodníkov, tzv. novela
chodníkového
zákona,
ktorou
zodpovednosť
za
udržiavanie
chodníkov (aj miestnych komunikácií,
ale to už bolo v pôvodnom znení
zákona), prešla na obce a mestá.
Priznám sa, nestotožňujem sa s tým,
ale rešpektujem. Pravdu majú aj
zástancovia tohto zákona, ale aj
oponenti. Že prečo? No tí prví, apelujú
na vlastnícke práva, každý by sa mal
starať a zodpovedať za to svoje (obec
okrem iného i za chodníky), občan by
nemal, ako to ktosi pri predkladaní
zákona nazval, vykonávať nútené
práce....(zákon občana nútil odpratávať
cudzí chodník....). No a tu sa už
dostávame k oponentúre, nakoľko
podľa niektorých prameňov práva sa
zimná údržba na Slovensku historicky
formovala na základe domovského
práva, ktoré hovorí o tom, že človek
nemá zveľaďovať len svoj majetok,
ale aj bezprostredné okolie. Takto je
to ustanovené aj v § 3 ods. 3 Zákona
č. 369/19990 Zb. o obecnom zriadení,
kde sa okrem iného hovorí, že:

Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji
a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc
orgánom obce. V súvislosti s tým je
povinný
a)
ochraňovať
majetok
obce
a podieľať sa na nákladoch obce,
vykonávať menšie obecné služby
organizované obcou, ktoré sú určené
na
zlepšenie
života,
životného
prostredia, ekonomických podmienok
a sociálnych podmienok obyvateľov
obce a sú vykonávané v záujme obce,
b) podieľať sa na ochrane a na
zveľaďovaní
životného
prostredia
v obci,
c) napomáhať udržiavať poriadok
v obci,
d) poskytovať osobnú pomoc a vecnú
pomoc
pri
záchranných
prácach
a odstraňovaní následkov mimoriadnej
udalosti v obci.
To znamená, že i do tohto zákona je
prenesený prvok domovského práva,
ale.....
Či už je to tak, či onak, musíme
rešpektovať platné zákony a podľa toho
sa i správať. Nie je to jednoduché, aby
boli všetky chodníky odhrnuté pri tak
intenzívnom a dlhotrvajúcom snežení
ako nás to postihlo viackrát v tomto
roku. Sám som sa zúčastnil odhŕňania
chodníkov spolu s nezamestnanými,
a keď som sa po dokončení svojho
úseku vrátil na miesto, kde som začal,
chodníky boli opäť zapadané snehom.
To znamená, že nie nedostatok peňazí
je príčinou nedokonalej zimnej údržby
chodníkov, tie v rozpočte máme, ale
nedostatok ľudí, ktorí by boli schopní
neustále chodníky odpratávať... Pri

takomto snežení by sme potrebovali
na každých cca 50 m jedného človeka,
čo logicky nie je možné.. A to nie je
len môj názor, ale je to aj názor
väčšiny predstaviteľov samosprávy.
Na druhej strane patrí úprimná vďaka
všetkým občanom, ktorí situáciu
pochopili a chodníky si pred svojimi
nehnuteľnosťami odhŕňali a udržovali.
Len pre zaujímavosť, podľa pasportu
miestnych komunikácií a chodníkov,
máme v obci cca 15,5 km miestnych
komunikácií, dĺžka chodníkov je 8,7
km, k čomu treba ešte prirátať aj
10 spevnených plôch (parkovísk)
o výmere 8000 m2.
Teda zima je dúfam za nami a my
sa už všetci spoločne tešíme na jar.
Veď keď sa oteplí, vykukne slniečko
a všetko začne rašiť a pučať, predsa len
sa človek lepšie cíti a optimistickejšie
pozerá na svet okolo seba. Ale na
druhej strane, každé ročné obdobie má
svoje čaro, svoje pozitíva i negatíva.
V týchto jarných mesiacoch, ale
i potom, nás čaká viacero aktivít,
„priostruje“ sa boj za obchvat Jablonice,
resp. opravu cesty I/51 v obci - ako
ste si možno všimli, o celú vec sa už
zaujímajú i médiá. Po rokovaní so
županom Viskupičom bola prisľúbená
a do rozpočtu TTSK zaradená oprava
cesty Jablonica – Cerová, ktorú
má tento subjekt v správe. V obci
chceme okrem iného pokračovať
v oprave chodníkov, chceli by sme
riešiť parkoviská, či odstavné plochy
pre autá, najmä na sídlisku. Takisto
je v pláne revitalizácia priestoru pred
kostolom a ďalšie aktivity. Všetko,
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ako vždy, bude záležať od vývoja
financií a rozpočtu obce. Takisto by
sme mali pokračovať v revitalizácii
historického parku - zdôrazňujem, že
financovaného z dotácie Ministerstva
kultúry.
Záverom mi dovoľte, aby som
všetkým poprial krásnu jar, prežitú
v pohode, láske, porozumení a hlavne
v zdraví.
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Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

OZ schválilo:
- program 1. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti –
novovytvoreného pozemku, parc. č.
673/9 vo výmere 34 m2, žiadateľovi
Peter Nosek za cenu 5€/m2, t.j. 170 €,
- a) nájom majetku obce – pozemok
parc. č. 2500/70 s výmerou 884 m2,
pozemok parc. č. 2500/41 s výmerou
381 m2, pozemok parc. č. 2500/52
s výmerou 1034 m2, pozemok parc.
č. 2500/53 s výmerou 11 m2 a pozemok parc. č. 2500/55 s výmerou 25
m2 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa spoločnosti ST PROJEKT, s.r.o.,
so sídlom: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO:
51 838 435. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť bude na pozemkoch realizovať
výstavbu miestnej obslužnej komunikácie, chodníka, verejného osvetlenia,
dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, NN vedení a prípojok k rodinným domom pre projekt IBV Jablonica
Políčko,
b) predloženú nájomnú zmluvu a splnomocňuje na jej podpis starostu
obce,
c) výnimku zo „Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva“ v prílohe č. 1, pri minimálnej cene
nájmu pre právnické osoby pri prenájme pozemku v intraviláne obce zo
sumy 3,33 €/m2/rok na 1 €/rok, ktorá
sa použije výlučne na prípad prenájmu
špecifikovaný v bode a)
- Všeobecne záväzné nariadenia obce
Jablonica č. 1/2019 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií a verejných priestranstiev v obci
Jablonica,
- Všeobecne záväzné nariadenia obce
Jablonica č. 2/2019 o miestnom referende v obci Jablonica,

- poslancov obecného zastupiteľstva:
Eva Dobiášová, Ing. Libor Dohnálek,
Igor Horník, Jozef Gaža, Mgr. Eva Kosová, Anna Nemečkayová, Ing. Jaroslav Stanek, Mgr. Marek Škápik, Ing.
Jozef Vulgan za členov Valného zhromaždenia spoločnosti Obecného podniku Jablonica s.r.o.
- správu o činnosti kontrolórky obce za
II. polrok 2018,
- správu hlavnej kontrolórky obce
o kontrole čerpania dotácií z rozpočtu
obce Jablonica v roku 2018,
- vyplatenie náhrady platu starostu za
nevyčerpanú dovolenku za rok 2018
v rozsahu 24 dní.
OZ súhlasilo:
- s výškou členského v MAS Podhoran
na rok 2019 vo výške 500 €.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na
ustanovujúcom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva konaného dňa 06. 12.
2018.
Rôzne
Ďalej v bode rôzne si vzal slovo starosta obce Ing. Nestarec a informoval
poslancov o nasledovných aktivitách:
Starosta informoval poslancov o odpovedi CHKO Modra na list, ktorým obec
žiadala o stretnutie, ohľadom záujmu
v tzv. „Gálikovej bani“ pre turistické
účely (turistické odpočívadlo). V odpovedi, ktorá bola poslancom prečítaná celá, CHKO Modra informovala, že
sa jedná o pozemok, nachádzajúci sa
v najvyššom, piatom stupni ochrany
prírody, kde platia prísne podmienky
ochrany, ktoré boli aj poslancom prečítané. Následne starosta informoval,
že má v utorok 12. 2. 2019 dohodnuté
stretnutie so zástupcami CHKO Modra
na tvári miesta.
V ďalšom starosta informoval poslancov, že v týždni od 1. 7. 2019 sa bude
komplexne opravovať železničný priechod v obci, a za tým účelom bolo dňa
7. 2. 2019 stretnutie so zástupcami
ŽSR a okresného úradu Trnava odbor
dopravy. Bol navrhnutý variant, že sa
bude priechod obchádzať okolo Fastfoodu, cez železnicu, na zelenú plochu

SEPARUJME!!!

Zberný dvor nie je smetisko...

Osobitne chcem zablahoželať
našim ženám k ich sviatku - Medzinárodnému dňu žien, a popriať im veľa zdravia, šťastia
a trpezlivosti s nami mužmi...

Z rokovania zastupiteľstva
1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 07. februára
2019. Rokovanie viedol Ing. Silvester
Nestarec, starosta obce. Prítomných
bolo 8 poslancov, kontrolórka obce,
účtovníčka obce a zapisovateľ.
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pri autobusku, dvojsmerne. Starosta
odmietol tento návrh s tým, že kamiónová doprava nemôže byť presmerovaná na miestnu komunikáciu a žiadal,
aby bola kamiónová a nákladná doprava odklonená v smere od Trnavy obchádzkou v Trstíne smerom na Vrbové
a Bukovú, od Senice smerom na Brezovú pod Bradlom a v smere od Cerovej, aby bola odklonená pred Prievalmi
smerom na Bukovú. Ďalej navrhol, aby
cez obec prechádzala len osobná doprava, autobusová doprava, záchranné zložky a zásobovanie, a to obchádzkou: pred priechodom na križovatke
hlavnej cesty s miestnou komunikáciou (pri Fastfoode), okolo dreveného
stánku a cez koľajnice na zelenú plochu a tam sa bude napájať na hlavnú
cestu na križovatke s Nádražnou ulicou. Táto obchádzka bude jednosmerná, regulovaná semaformi. Prítomní
po konzultácii s ODI Senica s návrhom
súhlasili s tým, že ŽSR bude vybavovať
potrebné doklady a povolenia.
Starosta predložil Komisii na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov majetkové priznanie za rok 2018.
Následne informoval, že v najbližšom
období sa budú čistiť na žiadosť obce
brehy Hodonského potoka.
Starosta
obce
taktiež
informoval poslancov o podanej žiadosti na
ÚPSVR Senica na vytvorenie 2 pracovných miest podľa §50j zákona č.
5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti,
kde v prípade schválenia žiadosti by
ÚPSVR preplácal 80 % mzdových nákladov.
Ing. Nestarec taktiež uviedol, že v nových nájomných bytoch ešte prebieha
odstraňovanie drobných nedostatkov.
Preberací protokol starosta podpíše až
po ich odstránení.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
informáciami a diskusnými príspevkami z 1. 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

V roku 2015 sme otvorili a dali do
prevádzky nový zberný dvor s cieľom,
umožniť občanom nielen skvalitniť
a uľahčiť nakladanie s odpadmi, ale
najmä umožniť uložiť vyseparované
zložky komunálneho odpadu. Na zbernom dvore možno uložiť sklo, plasty,
papier, šatstvo, kovové obaly, drobný stavebný odpad, tetrapaky a pod.,
všetko vyseparované, teda vytriedené. V zbernom dvore sú na to určené
kontajnery. Ale ešte navyše sme pre
občanov pristavili k zbernému dvoru
dva kontajnery na zmesový komunálny odpad a jeden na drevený veľkoobjemový odpad. Zdôrazňujem, že toto
nebola naša povinnosť, kontajnery
nie sú súčasťou zberného dvora, je to
služba občanom naviac, aby keď dovezú do zberného dvora vyseparované
zložky, mohli vyhodiť i drobný zmesový komunálny odpad, prípadne pri veľkom upratovaní mali možnosť zmesový odpad uložiť do týchto kontajnerov!
Aby bolo, ako sa hovorí, všetko na jednom mieste. Ale ako to už chodí, tento
nadštandard sa začal zneužívať a ob-

čania tak, ako odpad na svojom dvore
nevyseparovaný naložili, tak ho i vyložili do kontajnerov pri zbernom dvore. I napriek enormnej osvete máme
občanov, ktorým separovanie odpadov
„nevonia“, sú pohodlní a nezodpovední, celú vec si zľahčujú a všetky odpady ukladajú do kontajnerov pri zberom
dvore nevyseparované !!!! Zdôrazňujem, že na Zbernom dvore máme
kamerový systém, ale ani to nebráni
niektorým správať sa tak, ako sa správajú... A tak sa nám v kontajneroch
váľajú plasty spolu so sklom, papierom, kartónmi, šatstvom, stavebným
odpadom a podobne. Dokonca si tam
zvykli chodiť i podnikatelia s veľkými
autami a ukladať tam všetok odpad,
ktorý pri svojej stavebnej a inej podnikateľskej činnosti vyprodukujú, pritom
je zberný dvor a kontajnery určené
len pre fyzické osoby, občanov. Čo to
všetko má za následok? V prvom rade
enormný nárast nákladov, ktoré musí
obec, teda my všetci, platiť za uloženie
týchto odpadov na skládku. Tieto poplatky sa každým rokom zvyšujú a od

1.1.2019 je tento poplatok určovaný
zákonom, kde je stanovený vzorec na
výpočet poplatkov, kde sa zohľadňuje
najmä množstvo obcou vyseparovaného odpadu a podľa zákona, sa poplatky budú každým rokom zvyšovať, ak
nebudeme separovať !!! Teda čím viac
vyseparovaného odpadu odovzdáme
v pomere k nevyseparovanému množstvu, tým bude poplatok za uloženie
odpadu na skládku nižší. Inak povedané, čím viac separujeme, tým menej
platíme. Teda chce to jediné: nebyť
pohodlný, sebecký a nezodpovedný
a nevyvážať do kontajnerov pri zbernom dvore nevyseparovaný odpad,
všetko čo mi príde doma pod ruku.
Napr. kúpim si novú chladničku, či nábytok. Všetky obaly, z nich, kartóny,
polystyrény, igelity, ba už keď idem
na zberný dvor, priložím tam trebárs
ešte aj tie staré plechovice, sklo, papier, plasty a šup s nimi do kontajnera pri zbernom dvore. Čo tam potom,
že vývoz tejto zmesi zaplatíme všetci.
Ale ak by dotyčný odovzdal jednotlivé zložky na zbernom dvore, vývoz
takéhoto odpadu nás nestojí takmer
nič. Stačí, aby odpad vyviezol/doviezol v čase otváracích hodín zberného
dvora, alebo prinajhoršom, ak je tak
strašne netrpezlivý, tieto vyseparované zložky uložil aspoň pri plote, či prehodil cez plot, my už zabezpečíme ich
uloženie do príslušných kontajnerov.
Vždy je to lepšie, ako nahádzať všetko
do jedného kontajnera, ktorého vývoz nás vyjde pekne draho. Že to ide,
svedčí i veľa zodpovedných občanov,
ktorí tieto pravidlá dodržujú, za čo im

patrí vďaka, Ale stále ich je ešte málo.
Takýto máme nárast poplatkov za
odvoz a uloženie nevyseparovaného
odpadu od zberného dvora:
Zberný
dvor
poplatok
tony

2017

2018

4 618,57 €

9 831,00 €

106,14 t

226,75 t

Takisto bio odpad, teda tráva, lístie
zo záhrad a podobne, je možné uložiť
na skládke na Pláňave, či už k hnojisku, alebo mimo neho. Je zarážajúce,
čo všetko si tam dovolia občania doviezť – tak, ako si to vo dvore naložia –
tráva, lístie (to tam patrí), ale i haluzovina (tá patrí do kontajnera pri plote
Zberného dvora), plastové i sklenené
fľaše, plechovice, staré handry, obuv,
kusy nábytku....všetku túto „zmes“
vyložia tam, kde má byť uložený bio
odpad určený na ďalšie použitie. Áno,
to všetko sme tam našli a nezostávalo nám nič iné, len to prácne naložiť
do kontajnerov, odviesť na skládku
zmesového odpadu a samozrejme
to aj zo spoločného zaplatiť. Takisto
v smetných nádobách a kontajneroch
pri bytovkách a domácnostiach, určených na zmesový komunálny odpad, je
nahádzané všetko, čo by sa vytriediť
dalo – papier sklo, plasty....to všetko
ide na skládku a platíme za to. Pritom
sú k dispozícii špeciálne kontajnery
na jednotlivé zložky odpadu, a takisto
každá domácnosť má vrecia, kde môže
tieto vytriedené odpady uložiť a zdarma nám to Technické služby vyvezú.
Preto apelujem na všetkých
spoluobčanov: buďte zodpovední
a odpady SEPARUJTE!!!
Kompletný prehľad, kde aké odpady
možno v Jablonici uložiť, je uvedený
na našom webovom sídle, taktiež bol
viackrát zverejnený i v Našej Jablonici.
Ing. Silvester Nestarec

Vrecia na zber plastov
Oznamujeme občanom, že
žlté vrecia na zber plastov na
rok 2019 si môžu vyzdvihnúť
na Obecnom úrade v úradných hodinách.
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Kynologický klub Barvínek Jablonica - činnosť v uplynulom roku 2018
KK Barvínek je občianske združenie
ľudí, ktorí sa vo voľnom, čase zaoberajú
výchovou a výcvikom psov. Špecializujeme sa na stredne veľké a veľké plemená
psov. Neodmietame ani malé psíky, pokiaľ
sú sociálne a vnímavé. Ponúkame propagačno - exhibičné ukážky výcviku psov,
vhodné ako súčasť kultúrne a relaxačne
zameraných akcií pre deti i dospelých.
Náplňou
ukážky
je
prezentácia
všestranného výcviku podľa národného
a medzinárodného skúšobného poriadku všetkých stupňov. Veľký záujem je
v ostatných rokoch o ukážky športového
a praktického záchranárskeho výcviku.
Diváci môžu byť podľa záujmu i aktérmi ukážky. Snažíme sa zapojiť hravou formou do činnosti vždy aj niekoho z publika. Niekedy je to veľmi dobré osvieženie.
Nebýva s tým problém. Všetko čo predvádzame, prebieha bez rizika ohrozenia
či priameho napadnutia divákov psami.
Zvieratá sú v dobrej zdravotnej kondícii.
Ukážky sú programovo pripravené ako
,,šou“. Nejde o strohé ,,chodenie hore
dole“ alebo ,,trhania človeka do zhynutia“. Majú aj výchovnú funkciu. Rozvíja sa
vzťah ku zvieratám, poskytuje sa riešenie problémov vzniknutých pri stretnutí
so zvieraťom na ulici , v lese a pod., pri
zablúdení v lesnom teréne... Ukážka je
sprevádzaná hovoreným slovom. Vždy
končíme so slovami: ,,Vedzte, že sme tu
a ochotní vždy pomôcť, no prajeme vám,
aby ste nás nikdy nepotrebovali“.
Našu činnosť je možné rozdeliť do
troch základných oblastí: 1. Výchova
a výcvik psov, 2. Práca s deťmi a mládežou orientovaná na branné disciplíny
a prvú pomoc v našej obci i mimo nej,
3. Spolupráca s Civilnou ochranou a Slovenským Červeným krížom a praktické
využitie záchranárskych psov, 4. Iné, čo
život prinesie.
1. Výchova a výcvik.
V tejto oblasti išlo o každodennú starostlivosť, výchovu a výcvik psíkov. Nie
živelne, ale podľa platných skúšobných
poriadkov. Akciami výnimočného významu pre klub i obec bola 28.apríla Oblastná výstava Nemeckých ovčiakov
s medzinárodnou účasťou a 29. apríla Körung.
V prekrásnom prostredí historického
parku sa stretli majitelia nemeckých ovčiakov, ktoré nie sú vychovávané na športový či praktický výcvik, ale sú špeciálne
šľachtené a vyberané tak, aby bol vynikajúci ich exteriér. Výkony psov hodnotil
rozhodca (SV), Edgar Pertl z Rakúska.
Prihlásených bolo spolu 72 zvierat. Boli
rozdelené podľa veku do 4 skupín: Trieda
Dorast – suky a Dorast – psy krátkosrsté
(vek 6 – 12 mesiacov), Trieda Mladých
– suky a psy krátkosrsté( 12 – 18 mesiacov)i, Trieda Dospievajúcich suky a psy
(18 – 24 mesiacov), Trieda Dospelých
suky a psy ( nad 24 mesiacov). V samostatných kategóriách boli zaradené dlhosrsté suky a psy, tiež podľa veku.
V závere výstavy bol vybraný Najkrajší
pes OV NO Jablonica 2018. Pohár starostu obce si ,,vybehala“ sučka so štartovným číslom 60 Cindy vom Haus Monny.

Ako malé 4 - mesačné šteniatko ,,pričuchol“ výstavnému kruhu aj nemecký
ovčiak Esko Astina.
V nedeľu pokračoval psíčkarsky víkend Körungom, nemeckou bonitáciou,
skúškou povahy psov. Zúčastnilo sa šesť
psov a psovodom z rôznych klubov na
Slovensku.
KK Barvínek, CHST Z Podskalky Slovakia
a obec reprezentoval na výstavách Esko
Astina. 25.08. na Oblastnej výstave nemeckých ovčiakov v Trsticiach s ním vybehal Ing. Matúš Hamerlík hodnotenie veľmi nádejný. 15.09. na Oblastnej výstave
nemeckých ovčiakov v Dunajskej Strede
s ním vybehal Ing. Matúš Hamerlík hodnotenie veľmi nádejný a získal 3. miesto.
22. – 23. 09. sa konala Hlavná špeciálna
výstava nemeckých ovčiakov v Malom
Lapáši pri Nitre, prestížna výstava NO na
Slovensku. Esko bol opäť hodnotený ako
veľmi nádejný. Na špeciálnych výstavách
prebieha súťaž chovateľských skupín. Do
tejto súťaže môže chovateľ prihlásiť skupinu 5 jedincov, pochádzajúcich z rôznych
vrhov jednej chovateľskej stanice, najmenej po dvoch rôznych matkách alebo otcoch. Tieto jedince musia byť prihlásené
a ocenené na výstave. Esko bol zaradený
do chovateľskej skupiny Z Lintichu. Táto
skupina vyhrala súťaž chovných skupín.
Výcvikovú sezónu sme ukončili 10.11.
na Oblastní výstavě NO v Hodoníně.
V triede dorastu sme získali 2. miesto.
O vynikajúce hodnotenie sa zaslúžil celý
tím. Nielen krásu, ale i povahové vlastnosti psa sme si išli overiť, či potvrdiť do
Nitry a medzinárodnú výstavu NITRADOG 8.12. a 9. 12. 2018. Tu boli iné podmienky. Výstavné kruhy boli v hale a behalo sa po koberci. V sobotu posudzoval
český rozhodca pán Šiška. Esko skončil
na druhom mieste. V nedeľu si vybehal
hodnotenie výborný, 1.miesto a získal titul CAJC.
2. Práca s deťmi a mládežou orientovaná na branné disciplíny a prvú
pomoc v našej obci i mimo nej.
V roku 2018 sme v spolupráci s Obcou
Jablonica, ZŠ, RZZŠ a Civilnou ochranou
zorganizovali dve súťaže.
24.9.2018 sa konal branný pretek
V núdzi poznáš priateľa 2018, ktorý

bol súčasne školským kolom Mladého
záchranára. Súťažilo 15 štvorčlenných
družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy.
Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia Kynologického klubu a Dobrovoľnými
záchranármi Civilnej ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali
vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej ochrany,
poskytnutie prvej pomoci. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme sa presunuli do telocvične. Na prvom mieste bolo
družstvo s názvom Game Over ( Samuel
Stančík, Adián Čerešník, Matúš Čmarada, Filip Zavadil).
19. novembra 2018 sa konal 8.ročník
súťaže v streľbe zo vzduchovky Jablonická trefa 2018. Prihlásilo sa 24 dievčat a chlapcov, ktorí boli rozdelení do
dvoch kategórii podľa veku. Súťaž bola
dvojkolová, strieľalo sa na ,,panáčikový“
terč a na kruhový terč.
Favoritom bol minuloročný víťaz Matúš
Čmarada. Potvrdil istú ruku, dobré oko
a pevné nervy a umiestnil sa na 1. mieste v kategórii mladších žiakov. V kategórii starších žiakov bol najlepším strelcom
Kristián Cebula.
26.5. organizoval SČK Senica na Rozbehoch I. Korlátsky deň. Program začali detičky pekným programom. Šermiari nám
vtiahli do zaujímavého príbehu z minulosti. Naši členovia pripravili pre divákov
komentovanú ukážku výcviku nemeckého ovčiaka a jazvečíka, v ktorej ukázali aj
niekoľko jednoduchých cvikov, ktorými
si môžu spestriť bežnú vychádzku aj majitelia domácich miláčikov. Akcie sa zúčastnilo viacero rodín so psíkmi rôznych
plemien, tak jednou z diskutovaných tém
bolo aj sociálne správanie štvornožcov.
Počas celého dňa boli k dispozícii rôzne
stanovištia zamerané na dobrovoľnícku
prácu a prvú pomoc.
Koniec mája a celý jún sú krásnym slnečným obdobím. Školy a materské školy
organizujú aktivity k oslavám MDD, v minulosti známe ,,branné cvičenia“, či OČAP
a v tom im výrazne pomáhajú aj psíčkari, hasiči, zdravotníci a dobrovoľníci. 1.6.
sme sa zúčastnili takejto akcie v Častkove, II. Olympijského dňa v Jablonici,
13.6. v Šajdíkových Humencich a 16.6.
vo VTSÚ Záhorie na Dni detských radostí, ktorý organizoval Záhorácky Fénix.
Prázdniny boli pre nás spojené opäť
s deťmi. Tento raz nie v škole, či niekde
na ihrisku, ale v detských táboroch. Vo
VTSÚ Záhorie sme boli: 5.júla, 12.júla
a 23.augusta. 16. 8. sme navštívili Detský tábor v Rekreačnom stredisku Záruby v Smoleniciach.
3. Spolupráca s Civilnou ochranou a Slovenským Červeným krížom
a praktické využitie záchranárskych
psov.
19. 4. sme sa zúčastnili súčinnostného cvičenia Spoločnej jednotky dobrovoľníkov CO pre potreby okresov Senica a Skalica a dobrovoľných hasičských
zborov vo Vrádišti. Náplňou cvičenia
bolo zabezpečiť evakuáciu cestujúcich u havarovaného autobusu, pričom
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3 osoby v šoku opustili miesto havárie
a stratili sa v neprehľadnom teréne. Na
vyhľadanie bol použitý nemecký ovčiak
Izo z Podskalky Slovakia, ktorý so svojim psovodom Ing. Štefanom Hamerlíkom osoby našiel a označil v priebehu
12 minút.
5. mája sa konalo na letisku v Senici
tzv. veľké cvičenie, ktoré bolo zamerané
na simuláciu pádu lietadla, zabezpečenie
priestoru a následnú evakuáciu cestujúcich. Naši členovia boli poverení rôznymi
úlohami a pracovali v troch rôznych tímoch. Ing. Marek Hamerlík bol pridelený
k hasičom, ktorí vynášali zranených do
hniezda záchrany, Ing. Štefan Hamerlík mal so psom prehľadať ,zamorený
priestor“ a nájdené osoby odovzdať hasičom. Mgr. Anna Hamerlíková mala na
starosti technické zabezpečenie zranených i záchranárov.
Drozd 2018. Pod týmto názvom sa vo
štvrtok 25.10.2018 uskutočnilo v Trnavskom kraji Súčinnostné viacstupňové
havarijné cvičenie. Obsahom cvičenia
bola činnosť dotknutých orgánov krízového riadenia na úrovni kraja, okresov,
prevádzkovateľa JZ, základných zložiek
integrovaného záchranného systému
a vybraných obcí a objektov pri vzniku
mimoriadnej udalosti následkom havárie
JZ SE EBO V-2 v Jaslovských Bohuniciach
spojenej s únikom rádioaktívnych látok.
V rámci cvičenia sa vykonala praktická

ukážka činnosti kontrolného stanovišťa
pri evakuácii obyvateľstva z ohrozených
oblastí. Ukážku vykonali, pod dohľadom
členov krízových štábov Okresných úradov Senica a Skalica, členovia Spoločnej
jednotky civilnej ochrany zriadenej pri
SČK ÚS Senica v spolupráci s príslušníkmi hasičského a záchranného zboru.
Precvičili si kontrolu kontaminácie dopravných prostriedkov a osôb rádioaktívnymi látkami, hygienickú očistu osôb
a vedenie evidencie osôb a dopravných
prostriedkov, ktorí prešli kontrolným
stanovišťom, v ktorom taktiež zabezpečovali zdravotnú službu. Takéto cvičenia
sa vykonávajú raz za tri roky a slúžia
k tomu, aby si všetky subjekty zainteresované na riešení radiačnej havárie
precvičili postupy a činnosti, ktoré by realizovali vo svojej pôsobnosti.
Ako evakuovaná skupina boli tento raz
vybraní žiaci piateho a deviateho ročníka
Základnej školy Jablonica, ktorí boli dovezení hasičským autobusom do priestorov Hlbockého dvora PD Senica. Tu absolvovali chemickú očistu.
4. Iné, čo život prinesie.
24. januára bielučká snehová prikrývka vylákala žiakov ZŠ počas ,,,telesnej“
von na vychádzku a guľovačku. Všetko
bolo úplne fajn, až do chvíle, keď jedno

Kynológia Jablonica
na prelome rokov 2018 a 2019

z dievčat zistilo, že stratilo mobilný telefón, ktorý bol vianočným darčekom. Začalo urputné hľadanie. Nič. Biely telefón
v snehu mal veľmi dobré mimikry. Bolo
po nálade. Jedinou nádejou bol pes. Ing.
Hamerlík prišiel na zavolanie s Izkom. Po
niekoľkých minútach mobil našiel na poli
a priniesol neporušený. Bolo že to radosti.
21.4. Sme sa zapojili do obecnej akcie
Čistý chotár 2018. Vyzbierali sme odpadky popri ceste z Jablonice do Osuského, pokosili a očistili cvičisko pri kaštieli.
Pred oslavou MDD sme priestor cvičiska
v piatok pokosili, v sobotu očistili a odpad odviezli. Detičky mohli na oslavu do
parku pohodlne prejsť. Po tretí raz sme
cvičisko pokosili a očistili 30.augusta.
Priestor sme tak pripravili na festival.
V sobotu, 9. júna sme vytvorili súťažné družstvo: Mgr Anna Hamerlíková,
František Štefek a Ing. Štefan Hamerlík. Zúčastnili sme sa nultého ročníka
Memoriálu Igora Horníka st. súťaže vo
varení guláša. Uvarili sme, nasýtili priateľov. Porota ocenila naše úsilie tretím
miestom a bronzovou medailou.
Bol to rok pestrý a bohatý. Priniesol
nové zážitky i priateľov. Veľa sme sa naučili a veľa skúseností odovzdali. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám.
Mgr. Anna Hamerlíková
predsedníčka
Kynologického klubu Barvínek Jablonica

8:00 do 13:00 hod. Výcvikári dôsledne
pripravujú zanietených psovodov a ich
psov na blížiace sa súťaže, majstrovstvá
a skúšky a tým zároveň na dôstojnú reprezentáciu kynológie i obce.
Dňa 9. februára 2019 sa konala Výročná členská schôdza, kde bola zhodnotená činnosť a aktivity v roku 2018 a tiež
bola predbežne naplánovaná činnosť
a aktivity na rok 2019.
Dňa 24. februára 2019 sa na našom
kynologickom cvičisku konal Obranársky
deň s figurantami – Jožkom Baranom
a Peťom Fedorom, ktorým za dobre odvedenú prácu ďakujeme.
Veríme, že naše občianske združenie bude aj tento rok úspešne a aktívne
napredovať, udržiavať a budovať areál
a dôstojne reprezentovať našu obec.

RNDr. Jana Marečková
Kynológia Jablonica

Kynológia Jablonica je veľmi aktívna a úspešná organizácia, ktorá v roku
2018 zorganizovala mnoho akcií, ako
napr. Majstrovstvá SR malých plemien,
viaceré skúšky z výkonu psov, klubové preteky a rôzne športovo-zábavné
podujatia pre deti a mládež. Členovia so
psami pôsobia na akciách v rámci obce
ale aj mimo obce a to vo forme ukážok
alebo ako účasť na rozličných súťažiach
či majstrovstvách. Už niekoľko rokov sa
naši šikovní psovodi zúčastňujú aj medzinárodných akcií, z ktorých významné
sú výcvikové sústredenia a majstrovstvá
v Českej republike.
Rok 2018 sme ukončili 30. decembra
2018 Klubovými pretekmi, kde si navzájom „zmerali sily“ naši členovia so
svojimi miláčikmi. Súťažilo sa podľa Národného skúšobného poriadku v kategórii BH-SK a prihlásených bolo 12 tímov.

Posudzovala naša dlhoročná, skúsená
a profesionálna kynologička RNDr. Jana
Marečková. Napriek chladnému počasiu
bola vynikajúca a veselá atmosféra a výkony jednotlivcov boli korektne ohodnotené. Bodové hodnotenie bolo tesné
a umiestnenie jednotlivcov nasledovné:
1. miesto - Božena Hamerlíková s malým bradáčom JIMMYM,
2. mieso - MVDr. Ján Hamerlík s malým bradáčom ILEXOM,
3. miesto - Tibor Kántor s cane corsom
BINGOM.
Na záver tejto vydarenej akcie bol podávaný mňamky divinový guláš pripravený
„našim šéfkuchárom“ Ivanom Hyžom. Popri posilnení sa si členovia zhodnotili svoje
výkony, popremýšľali v čom sa treba zlepšiť a na aké akcie v roku 2019 sa pripraviť.
V roku 2019 sa aktívne pokračuje pravidelným výcvikom, a to každú nedeľu od

Vianočné trhy
Na tretiu adventnú nedeľu sa priestranstvom pred kultúrnym domom niesla
vôňa sviatočných dobrôt, čo bolo neklamným znakom vianočných trhov
v našej obci, ktoré tohto roku boli
v réžii Základnej školy v Jablonici. Pre
návštevníkov samozrejme okrem občerstvenia boli pripravené na predaj aj
rôzne výrobky šikovných rúk. Občanov
okrem punču a vareného vína „zahrialo“ aj divadielko žiakov ZŠ s názvom
Perinbaba. O 14-tej hodine sa prihovoril vianočným vinšom starosta obce.
Potom už javisko patrilo folklórne vystrojenej rodine Hlbockých z Piešťan
s milým koncertom, ktorí navodil pravú
atmosféru blížiacich sa Vianoc.
Mgr. Martin Štvrtecký
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Miestny spolok SČK
hodnotil

FO TJ
Tatran Jablonica

Klubík

Svoju činnosť za rok 2018 hodnotil
na Výročnej členskej schôdzi Miestny spolok SČK Jablonica dňa 30.januára 2019, za veľmi peknej účasti
členov. Za ÚzS SČK Senica sa zúčastnila pani Veronika Kopúnková,
prítomní boli aj predsedovia organizácií. Úlohy, ktoré sme si stanovili
na rok 2018 sme splnili a prijali sme
nové na rok 2019. O našej činnosti
sme pravidelne informovali na stránkach našich novín.
Anna Dingová, SČK

Z činnosti hasičov
Dňa 19. januára 2019 sa konala
Výročná členská schôdza DHZ Jablonica, ktorá zhodnotila celoročnú
prácu hasičov za rok 2018. VČS sa
zúčastnil starosta obce Ing. Silvester Nestarec a za Úo DPO Senica
pán Marián Mudroch. Naša činnosť
bola zameraná na odborné školenia
a cvičenia, súťaže žiakov a dospelých, kultúrno-spoločenskú, brigádnickú, ale aj starostlivosť o techniku.
Činnosť nášho zboru sa bude riadiť
Plánom práce na rok 2019, v ktorom
máme veľa úloh zameraných na prevenciu a požiarnu ochranu. V tomto
roku nás čakajú aj oslavy 130.výročia založenia DHZ v Jablonici.
V deň našej VČS 19.januára naši
hasiči pomáhali s odpratávaním snehu na Orave v obci Mútne. Pod vedením nášho veliteľa Petra Vrábela
odpratávali sneh zo strechy školy
a škôlky – Peter Žák, Stanislav Žák
ml., Pavol Piskla, Filip Ladányi, Daniel Krutý a Peter Ďuriš. Naši hasiči
sú vždy pripravení a ochotní pomôcť
tam, kde je treba.
Dňa 9.februára 2019 sa uskutočnilo školenie Prvej pomoci, ktorého
sa zúčastnilo 21 hasičov. Školitelia z HaZZ Bratislava kpt. Bc. Pavel
Ollé a npor. Marián Sabo veľmi pútavo názornými ukážkami nás poučili a preškolili v oblasti záchrany
ľudského života. Na preškolenie sme
využili vlastný zdravotný materiál.
Každý mal možnosť všetko si prakticky vyskúšať. Školitelia názorne
ukázali aj vyprosťovanie zraneného
z auta.
Naši hasiči sa zúčastnili aj na ZHL
v Kútoch. Dňa 26.1.2019 naši hasiči
zasahovali pri požiari garáže v našej
obci. Dňa 24.02. 2019 sa v našej obci
uskutočnilo v rámci okresu školenie
hasenia D- systémom /kultúra hasenia/. Školenia sa zúčastnili dobrovoľní aj profesionálni hasiči v počte 43.
Anna Dingová,DHZ

Milé mamičky s deťmi,
v Jablonici, v areáli základnej školy
sa nachádza klub mamičiek s deťmi –
Klubík, ktorý je pre všetky deti s mamičkami do 6 rokov. V Klubíku sa pod
vedením Zuzany Koch organizujú kreatívne činnosti zamerané na všestranný rozvoj detí. Činnosti sa prispôsobujú
aktuálnym potrebám a senzitívnym obdobiam detí a v neposlednom rade aj
záujmom mamičiek, pretože deti sú tou
najväčšou inšpiráciou v živote. Každú
stredu od 10-tej je otvorený na voľné
hry, kde pripravujeme deti na vstup do
materskej školy, uľahčujeme im adaptáciu do nového sociálneho prostredia, ktoré je pre ne prvým výrazným
medzníkom v živote. Mamičky s deťmi
u nás trávia čas zmysluplne a kreatívne, prehlbujú si vzájomný vzťah plný
lásky, porozumenia a spolupatričnosti.
Jednou z hlavných pravidelných činností je cvičenie detí s mamičkami – Deti
v pohybe, kde prostredníctvom spievania spojeného s pohybom rozvíjame
u dieťaťa jeho osobnosť a lásku k pohybu. Zmysluplná činnosť súvisiaca s pohybom ho nabíja energiou, urýchľuje
jeho vnútorný rast. Rastúcemu dieťaťu musí byť umožnené využívať svoje
pohybové orgány v hrách. Práca s celým telom a koordinačné činnosti mu
umožňujú sústrediť sa na činnosť a tak
napredovať v zdravom vývoji.
Cvičenia prebiehajú každú stredu od
10h. v multifunkčnej miestnosti vedľa
Klubíku, ktorá je plná nových senzorických pomôcok. Príďte vyskúšať cvičenie, určite sa s deťmi dobre zabavíte
a zažijete niečo nové.
Pre záujem o cvičenia s deťmi od 3
rokov do 6 rokov je možné kontaktovať pani Zuzanu Koch prostredníctvom
e-mailu zuzka.vulganova@gmail.
com,určite prispôsobíme čas cvičenia
podľa potreby.
Raz do mesiaca bude na vstupných
dverách do jedálne ZŠ vyvesený mesačný program aktivít. Začína nám jar
a určite spolu vymyslíme množstvo
pekných výletov pre deti, kreatívnych
dopoludní a fantazijných predstavení.
Tešíme sa na Vás.
Zuzana Koch

Dňa 5. januára 2019 sa uskutočnila Výročná členská schôdza TJ Tatran Jablonica za účasti 31 členov.
Zhodnotila účinkovanie futbalového
mužstva dospelých (v VI. Sportika
lige, 5 bodov, 15. miesto), mužstva
žiakov (zatiaľ po jesennej časti 2.
miesto v IV. A lige) a chod oddielu
v minulom roku. V doplňovacích voľbách bol zvolený za člena výboru p.
Mário Búran a za revízora p. Richard
Nestarec. Ďalej bol schválený členský príspevok pre členov nad 18 rokov vo výške 3 €.
Tiež sme zaregistrovali občianske
združenie TJ Tatran na príjem 2 %
z daní. Tlačivá pre záujemcov sú
k dispozícii u členov výboru.
Samozrejme, najviac rezonovali
otázky budúceho pôsobenia našich
mužstiev v tomto roku. „A“ mužstvo
dospelých povedie ako tréner naďalej Mário Búran. Pred jarnou časťou
z mužstva odišiel Jakub Štefanka
do senickej juniorky, niektorí hráči
najmä pre zranenia ešte netrénujú.
Do mužstva prišiel náš odchovanec Michal Škoda zo Smrdák, vrátili
sa Patrik Mihalcsak z Brezovej, Ján
Hazucha a Jakub Malík z Osuského.
Cieľom mužstva je udržať súťaž aj
pre budúci ročník. Trénovať začalo
koncom januára a zatiaľ odohralo 3
prípravné zápasy na umelej tráve
v Brezovej a v Senici. S Bíňovcami
a Borským Mikulášom zhodne 0:3,
s Prietržou 0:0. Prvý majstrovský
zápas odohráme 24. marca 2019
doma proti Slovanu Šaštín.
Žiacke mužstvo povedie v jarnej
časti tréner p. Andrej Malík. Mužstvo
sa už zúčastnilo kvalitne obsadeného turnaja (aj mužstvá z I. a II. ligy)
v Šenkviciach, kde nakoniec obsadilo
pekné 3. miesto. Výsledky: Jablonica - Rohožník 10:4; - Šenkvice 3:10;
- Domino Bratislava 3:5; - CFK Pezinok 6:3. Prvý súťažný zápas odohrajú žiaci doma v sobotu 30. marca
2019, kedy privítajú Šajdíkove Humence.
Páni Karol Klásek a Vladimír Masár
začali pripravovať a trénovať nové
mužstvo prípravky, t.j. žiakov do
10 rokov. Ak bude dostatok hráčov,
mužstvo bude prihlásené do súťaže
ročníka 2019/2020. Podobne to bude
aj s novými mužstvami žiakov U15
a dorastencov U19, keďže približne
polovica terajšieho mužstva žiakov
bude v dorasteneckom veku.
Preto naďalej platí heslo: „DAJTE
DETI NA FUTBAL !“, prípadne iný
šport.
Vladimír Šimek
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Slávnostné odovzdávanie nových nájomných bytov

V predvianočný čas, 20. decembra
2018 sa v Jablonici uskutočnilo slávnostné odovzdávanie nových nájomných bytov, čo je veľkým míľnikom pre
obec z hľadiska zlepšenia dostupnosti
a kvality nájomného bývania i samotného rozvoja obce. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia obce a obecného
zastupiteľstva v Jablonici, spoločnosti
IC Holding, ktorá bola realizátorom
výstavby, Spoločného obecného úradu
v Senici (stavebný úrad), stavebný dozor, budúci nájomníci i verejnosť.
V priebehu rokov 2017 a 2018 sa zrealizovala výstavba 2 bytových domov
s 8 bytovými jednotkami, v ktorých
nájde bývanie 16 rodín. Výstavba nájomných bytov si vyžadovala nielen
dostatok času a náročnej administratívnej práce na vybavenie potrebných
náležitostí, ale aj dostatok finančných
prostriedkov. Celková investícia na výstavbu bola vo výške 797 000 €. Náklady boli pokryté z úveru od Štátneho
fondu rozvoja bývania, dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby na technickú vybavenosť a taktiež z vlastných
zdrojov obce Jablonica. Stavba bola
dokončená a odovzdaná obci v súlade
s harmonogramom prác, pri kolaudácii

nebola zistená žiadna závada, takže
nič nebránilo nič tomu, aby sa nájomníci mohli do nových bytov nasťahovať.
Starosta obce Ing. Nestarec vyslovil
presvedčenie, že v tomto predvianočnom čase to bude pre nich ten najkrajší darček pod stromček. Nájomníkom
zaželal spokojnosť, nech v ich príbytkoch vládne radosť, šťastie, pohoda,
a nech nezabúdajú ani na dobré medziľudské vzťahy.
Obec Jablonica by chcela touto cestou poďakovať pracovníkom na Štátnom fonde rozvoja bývania a Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby
a bytovej politiky za ich ústretovosť
a ochotu. Poďakovanie za spoluprácu
a korektné vzťahy patrí aj stavebnej
firme IC Holding Trnava, ktorá stavbu
realizovala, stavebnému dozoru pánovi Pálkovi, pani Petrovej zo Spoločného obecného úradu Senica, a takisto
poslancom obecného zastupiteľstva.
Poďakovanie taktiež patrí všetkým,
ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na realizácii diela.
Ing. Silvester Nestarec
Mgr. Martin Štvrtecký

Návšteva starostu
v domovoch
sociálnych služieb
Starosta obce v pondelok, 17.
decembra 2018, opäť splnil svoju
ušľachtilú tradíciu, a počas adventu navštívil Jabloničanov, ktorí sa
nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb v Senici, Skalici a v
detskom domove v Holíči.
Každého z navštívených potešil
vianočným balíčkom, rozhovorom
a spomínaním na pekné chvíle prežité v Jablonici.
Dámy i páni sa návšteve úprimne
potešili, boli hrdí, že sa v Jablonici
na nich nezabúda, a mohli sa v najkrajšom predsviatočnom období
aspoň na chvíľku, prostredníctvom
návštevy starostu, „preniesť“ do
ich rodnej obce.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ŠK Jablonica na
začiatku roku 2019
Od začiatku tohto roka sme oficiálne klub Slovenského Atletického
Zväzu.
Deti, mládež a dospelí už súťažia pod
ŠK Jablonica v atletických disciplínach
(šprinty, stredné a dlhé trate, skok do
diaľky a výšky, vrh guľou, hod ošte-

pom...). S najmenšími deťmi sme sa
zapojili do európskeho projektu Detská Atletika, kde ich bude čakať veľa
zaujímavých pretekov zameraných na
všestrannosť (behy, hody, skoky...).
Pre ďalšie kategórie prihlasujeme
súťaž družstiev prípravky, mladších
a starších žiakov, dorastu a juniorov.
Plánujeme súťažiť na Majstrovstvách
Slovenskej Republiky a medzinárodných pretekoch. Máme už teraz niekoľ-

Halové Majstrovstvá
Západoslovenského Atletického Zväzu
mladších a najmladších žiakov a žiačok 2019

Nedeľa 20.1. 2019 Atletická hala Banská Bystrica
Mladší žiaci/čky:
• Michal Kubica - 60m - 18.miesto 9,58, diaľka - 7.miesto
398cm, 150m - 16.miesto 24.24
• Sára Suchánková - 60m - 47.miesto 10.13, 150m 16.miesto 24.74
• Adela Gbelcová - 60m - 23.miesto 9.52, diaľka 9.miesto 392cm
• Tamara Svatíková - 60m - 4.miesto 9.06, 600m 3.miesto 2:01.52, 150m - 1.miesto 22.23
• Magdaléna Jursová - 60m - 35.miesto 9.75, 150m 16.miesto 24.10
• Bibiana Pavelková - 60m - 59.miesto 10.42, 150 32.miesto 25.83
• Tiana Kuglérová - 60m - 48.miesto 10.15, 150m 30.miesto 25.43
• Kristián Hlaváč - 60 prek.- 1.miesto 10.98, 60m 9.miesto 9,07, 150m - 8.miesto 22.63
• Natália Králiková - 60 prek.- 8.miesto 12.13, 1500m 9.miesto 6:32.24, 60m - 43.miesto 10.00
• Tereza Kubíčková - 600m - 7.miesto 2:03.77
• Alex Hulka - 1500m - 1.miesto 5:48.08
Najmladší žiaci/čky:
•
Jerguš Bulgan - 60m - 18.miesto 10.19, diaľka 10.miesto 340cm
•
Filip Kubíček - 60m - 4.miesto 9.46, 600m - 3.miesto
2:05.04
•
Nina Zavadilová - 60m - 27.miesto 10.46, 600m 17.miesto 2:31.74
•
Diana Martišová - 60m - 1.miesto 9.07

kých mladých pretekárov, ktorí splnili
reprezentačné limity, šikovné oštepárky, bežcov a veteránov. Klub sa začal
venovať okrem atletiky aj cyklistike,
kde budú súťažiť dospelí na cestných
a krosových pretekoch.
Ak máte deti staršie ako 6 rokov
a majú radi pohyb, príďte na naše atletické tréningy.
Všetky informácie sú na stránke
SKJABLONICA.WEBNODE.SK.

Dorast:
•
Adriana Nemcová - 60m 22.miesto 9,72 , vrh guľou
6.miesto 9,22
•
Simona Hrajnohová - 60m 15.miesto 9,24 ,800m
2.miesto 2:45,81

Olympijské nádeje krajín V4

Sobota 26.1. 2019 - Hala Elán Bratislava
St.žiaci/čky 1500m:
•
3.miesto Adam Zubák 4:39,16,
•
4.miesto Adriana Vašková 5:17,66,
•
6.miesto Michaela Koptáková 5:46,43,
•
7.miesto Megan Čuvalová 6:01,78
Dorastenky 800m:
•
9.miesto Simona Hrajnohová 2:46,27

Halové Majstrovstvá
Západoslovenského Atletického Zväzu 2019
Sobota 9.2. 2019 - Hala Elán Bratislava

Halové Majstrovstvá
Stredoslovenského Atletického Zväzu 2019
Sobota 19.1.2019 hala Elán Bratislava

Starší žiaci:
•
Lucia Režnáková - 60m 9.miesto 8,61, 2000m 1.miesto
7:16,55
•
Michaela Koptáková - 60m 38.mieto 9,35, 800m
5.miesto 2:45,34
•
Adriana Vašková - 2000m 2.miesto 7:17,66
•
Megan Čuvalová - 60m 45.miesto 9,59, 800m 6.miesto
2:51,70
•
Adam Zubák - 800m 4.miesto 2:16,74

Žiaci:
•
Megan Čuvalová - 60m 60.miesto 9,51, 150m
44.miesto 23,36, 800m 3.miesto 2:41,73
•
Natália Králiková - 60m 65.miesto 9,63, 60m prek.
18.miesto 11,80
•
Michaela Koptáková - 150m 38.miesto 22,73, 60m
prek. 15.miesto 11,67, výška 16.miesto 130cm
•
Kristína Zmeková - 150m 43.miesto 23,32, 300m
19.miesto 50,38, výška 11.miesto 130cm
•
Lucia Režnáková - 300m 5.miesto 45,43, 2000m
1.miesto 7:10,57
•
Adriana Vašková - 300m 3.miesto 45,33, 2000m
2.miesto 7:11,73, výška 8.miesto 140cm
•
Adam Zubák - 3000m 1.miesto 10:27,20
•
Tereza Kubíčková - 1000m chôdza 2.miesto 5:23,23
•
Kristián Hlaváč - 60m prek. DQ, 60m 30.miesto 8,96
•
Alex Hulka - 60m 31.miesto 9,10, 300m 15.miesto 47,52
Dorast:
•
Simona Hrajnohová - 400m 11.miesto 1:08,93, 200m
23.miesto 30,72
•
Sabina Poláčková - guľa 12.miesto 7,13m, 200m
29.miesto 33,03
•
Adriana Nemcová - guľa 10.miesto 9,16, 200m
30.miesto 33,05
Dospelí:
•
Peter Obcovič - 60m 7.miesto 7,60, 200m 7.miesto
25,53, 400m 6.miesto 57,12
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•
•
•

• Tomáš Zavadil - 4.miesto - skok do diaľky 470cm,
5.miesto - 200m 28,28, 10.miesto - 400m 1:03,12
• Roman Bachratý - 5.miesto - skok do diaľky
458cm, 6.miesto - 1500m 5:17,53

Tomáš Zavadil - 800m 16.miesto 2:20,60
Roman Bachratý - 1500m 26.miesto 5:26,86
Michala Martišová - 200m 3.miesto 30,06, 800m
3.miesto 2:56,96

Mládežnícky AZB Elán predprogram
Nedeľa 17.2. 2019 - Atletická hala Elán Bratislava

Atletický piatok
Piatok 8.2. 2019 - Hala Elán Bratislava
•
•
•
•
•
•
•

Tamara Svatíková - 150m 7.miesto 23,00, 600m
6.miesto 1:58,96, diaľka 6.miesto 390cm
Magdaléna Jursová - 150m 26.miesto 25,30, 600m
11.miesto 2:13,90, diaľka 17.miesto 331cm
Tiana Kuglérová - 150m 27.miesto 25,34, 600m
12.miesto 2:19,96
Bibiana Pavelková - 1000m 4.miesto 4:19,03, medicinbal 9.miesto 6,90m
Nina Zavadilová - 150m 10.miesto 25,40, diaľka
7.miesto 298cm, medicinbal 6.miesto 6,20m
Michal Kubica - 150m 12.miesto 23,43, diaľka 5.miesto
384cm, medicinbal 5.miesto 8,20m
Jakub Valášek - 150m 2.miesto 25,12, 1000m 1.miesto
4:02,92, medicinbal 7.miesto 6,50m

Zimné sústredenie dorastu, starších, mladších a najmladších žiakov a žiačok
30.1. 2019 - 3.2. 2019 - Penzion Medvedica na
Štrbskom Plese
Streda 30.1. Po ceste vlakom a dodávkou s batožinou sme
dorazili do Penziónu Medvedica v Tatranskom Lieskovci. Krátko
po príchode sme vyrazili na tréning. Nasledovalo vybaľovanie,
inštruktáž a pravidlá na celé sústredenie, večera, hry a spať.
Štvrtok 31.1. Ráno o 8:00 sme vybehli na prvý tréning. Beh
vonku, posilňovanie a strečing v Medvedici a výdatné raňajky.
Po tréningu povinný odpočinok a chystanie na ďalšiu fázu. Skupina mladších bola na turistike na Popradskom Plese a starší dve
hodiny na bežkách. Po tréningu wellness, večera, stolný tenis,
biliard a spať.
Piatok 1.2. Ráno o 8:00 opäť prvý tréning - beh vonku, posilňovanie a strečing v Medvedici a parádne raňajky. Po tréningu
chvíľu odpočinok a chystanie na ďalšiu fázu. Skupina mladších
bola na turistike na vodopád Skok a starší dve hodiny na bežkách. Po tréningu wellness, večera, stolný tenis, biliard a spať.
Sobota 2.2. Ráno o 8:00 - prvý tréning - beh vonku, posilňovanie, strečing v Medvedici, raňajky. Po krátkom odpočinku chystanie sa na ďalšiu fázu. Skupina mladších bola behom dve kolá
okolo Štrbského Plesa a starší zase dve hodiny na bežkách. Po
tréningu wellness, večera, stolný tenis, biliard, záverečné slovo,
fotenie a spať.
Nedeľa 3.2. Ráno o 8:00 sme vybehli na posledný tréning,
beh vonku, posilňovanie, strečing v Medvedici, raňajky, upratovanie a odchod domov. Super!!!
Halové majstrovstvá Slovenska veteránov 2019
Sobota 16.2. 2019 - Atletická hala Elán Bratislava
•
•

Michala Martišová - 3.miesto - skok do diaľky 410cm,
3.miesto - 200m 30,66, 60m - 9,12
Miroslava Zíšková - 1.miesto Majster SR - 3000m
11:52,29, 2.miesto - 200m 31,66, 60m - 9,49

Mladší žiaci/čky:
•
Michal Kubica - 60m 7.miesto 9,37, 60m prek. 2.miesto
13.18
•
Tamara Svatíková - 60m 4.miesto 9,17, 60m prek.
6.miesto 12.77
•
Adela Gbelcová - 60m 17.miesto 9,59, 60m prek.
3.miesto 12.47
•
Tiana Kuglérová - 60m 21.miesto 9,94, 600m 8.miesto
2:18.72
•
Kristián Hlaváč - vrh guľou 1.miesto 7.58m, skok do
diaľky 1.miesto 403cm
•
Natália Králiková - vrh guľou 2.miesto 7.59m, skok do
diaľky 5.miesto 383cm
Najml. žiaci/čky:
•
Jerguš Bulgan - 60m 12.miesto 9,94, 600m 15.miesto
2:22.15
•
Jakub Valášek - 60m 13.miesto 9,97, 600m 13.miesto
2:19.24
•
Diana Martišová - 60m 1.miesto 9,04
•
Nina Zavadilová - 60m 31.miesto 10,65, 600m
13.miesto 2:26.85
Halové Majstrovstvá SR vo viacbojoch mladších žiakov 2019
Sobota 23.2. 2019 - Bratislava - hala Elán
•
•
•
•
•

T. Svatíková: 60m prek. - 12,62s (OR); guľa 3kg 5,31m (OR); 60m - 9,13s; diaľka - 395cm (OR); 600m 2:00,42min; celkom 1861 bodov - 17.miesto.
N. Králiková: 60m prek. - 12,10s; guľa 3kg - 7,51m ;
60m - 9,53s (OR); diaľka - 348cm ; 600m - 2:03,95min
(OR); celkom 1824 bodov - 20.miesto.
A. Gbelcová: 60m prek. - 12,44s (OR) guľa 3kg - 4,73m
(OR) ; 60m - 9,53s; diaľka - 391cm ; 600m - 2:17,10min ;
celkom 1526 bodov - 30.miesto.
K. Hlaváč: 60m prek. - 10,62s (OR); guľa 3kg - 7,62m
(OR) ; 60m - 9,18 ; diaľka - 413cm (OR); 600m 2:07,60min; celkom 1674 bodov - 8.miesto.
M. Kubica: 60m prek. - 12,74s (OR) guľa 3kg - 6,04
(OR); 60m - 9,57s; diaľka - 362cm ; 600m - 2:21,11min;
celkom 975 bodov - 22.miesto.
Halové Majstrovstvá SR v atletike dorastencov
a dorasteniek 2019
Nedeľa 24.2. 2019 - Bratislava - hala Elán

•
•
•
•
•
•

Adam Zubák: 3000m - 9.miesto 10:38.21
Lucia Režnáková: 1500m - 3.miesto 5:14.79
Adriana Vašková: 1500m - 4.miesto 5:15.50
Simona Hrajnohová: 400m - 10.miesto 1:06.95
Michaela Koptáková: 800m - 11.miesto 2:35.27
Megan Čuvalová: 800m - 16.miesto 2:39.30
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Na začiatku februára, 02. 02. 2019
v sobotu, sa v Jablonici uskutočnilo pre našu obec netradičné športové
podujatie - turnaj v boxe v rámci Slovenskej ligy boxu. Turnaj zorganizoval pán Ľubomír Harasník spolu s Box
club Holíč za podpory obce Jablonica
a ďalších sponzorov. V rámci športového zápolenia sa uskutočnilo množstvo
zaujímavých, tvrdých, ale férových
súbojov vo všetkých vekových kategóriáchmužov i žien. Našu obec dobre
reprezentovali boxerské nádeje Kristián Harasník a Klára Žaludová. Z ringu môže vyjsť vždy len jeden víťaz,
no veríme, že víťazi i porazení a tak-

tiež všetci zúčastnení budú na pästné
súboje v Jablonici spomínať v najlepšom. Hojná účasť súťažiacich i divákov
svedčí o úspechu tejto akcie.
Podujatie príjemne spestrila účasť
novomanželov Peterkovcov a ich prvý
manželský tanec v ringu za ovácií prítomných.
Mgr. Martin Štvrtecký

Obdobie po Troch kráľoch je oddávna sprevádzané bujarou zábavou. Túto
tradíciu sme prevzali od svojich predkov, ktorí po dlhej zime cítili potrebu
zmeny. Prezliekali sa za všakovaké
maškary, jedli, pili, zabávali sa. Na fašiangy sa tešil každý.
V súčasnosti sa menej prezentuje
toto obdobie ako fašiangy, viac sa hovorí o plesovej sezóne. V Jablonici sme
tohtoročnú plesovú sezónu otvorili tradičným Detským karnevalom a Disco
karnevalom.
Detský karneval začal tradične o 14.
hodine promenádou masiek. Kostýmy
boli veľmi pekné, nápadité a kvalitné.
Keďže bolo veľa malých detičiek, museli ich sprevádzať rodičia, niektorí tiež
v maskách. Všetci sa dobre bavili pri
melódiách známych detských pesničiek i dospeláckych hitoch. V prestávkach sa hrali a súťažili s karnevalovou
kráľovnou. Za šikovnosť a snahu dostali sladkosť. Takmer na každého sa

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Mgr. Anna Hamerlíková
predsedníčka Rodičovského združenia
pri ZŠ Jablonica

•
•
•
•
•
•
•

Už sme basu
pochovali
Sobota 2. marca 2019 patrila domácim aj cezpoľným, ktorí sa prišli
zabaviť na jubilejnú 20. fašiangovú
veselicu „Pochovávanie basy.“
Ako zakladateľka tejto, dnes už tradičnej fašiangovej akcie, som rada, že
tento zvyk si v našej obci našiel veľa
priaznivcov. Ani v tomto roku nechýbali vtipné masky a krojovaní, bohatá
tombola, chutné domáce šišky, občerstvenie. Výbornú atmosféru vytvorila hudobná skupina Miniband zo
Smrdák. Keď prišiel čas rozlúčiť sa
s milovanou basou, na chvíľu stíchol
ruch v sále, aby sme ju mohli vyprevadiť na odpočinok do Veľkej noci.
Naši dobrovoľní hasiči srdečne ďakujú našim sponzorom, prispievateľom a priateľom hasičov za ich bohatú

•

•

s voľným vstupom. Pozitívne bolo, že
prišlo veľa masiek. Pri tradičnom bufetovom občerstvení a vďaka hudobnej
produkcii DJ CHOCI sa všetci dobre zabávali až do rána.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
a príspevkom pomohli pri príprave,
venovali svoju prácu a čas.

•
•
•
•
•
•
•
foto: Jozef Krutý st.

tombolu. Naše poďakovanie patrí aj
účinkujúcim maskám a krojovaným,
ktorí spríjemnili a oživili veselicu. Organizátori podujatia Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Jablonica ďakujú

za účasť a tešíme sa na budúci rok,
22. februára 2020, kedy sa opäť zídeme na fašiangovej veselici s pochovávaním basy.
Anna Dingová, DHZ

Opustili nás ...

Narodili sa ...

•

usmialo šťastie v tombole. V ponuke
boli masky, čiapočky, zábavné rezance, konfety, všetky tie maličkosti, ktoré patria ku karnevalovej atmosfére.
V bufete našli deti maškrty a nápoje,
dospelí kávičku, či čaj. Prekvapením
karnevalu bol fotokútik. Atmosféra
bola vynikajúca, za ostatné roky to bol
určite jeden z najlepších karnevalov.
V tomto roku členovia Rady rodičov
pripravili Disco karneval ako diskotéku

Počet obyvateľov k 01.01.2018 - 2251
Počet obyvateľov k 31.12.2018 - 2255

Z MATRIKY 2018

•

Detský karneval
a Disco karneval 2019
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•
•

04.01.2018 – Laura Buchancová – rodičia
Simona Malíková a Viliam Buchanec
25.01.2018 – Dominika Regásková – rodičia
Petra a Vladimír Regáskovci
28.01.2018 – Nella Hanišáková – rodičia Ľubica
Hanišák Kuklová a Pavel Hanišák
01.02.2018 – Melissa Kalayová – rodičia Nikola
Kalayová
06.03.2018 – Natália Sládečková – rodičia
Hanka Štellárová a Vladimír Sládeček
22.04.2018 – Tomáš Žák – rodičia Katarína
a Tomáš Žákovci
23.04.2018 – Tália Kolesíková – rodičia Diana
Kolesíková a Tomáš Vrba
17.05.2018 – Lujza Lončíková – rodičia Jana
Kičková a Patrik Lončík
30.05.2018 – Timotej Jamárik – rodičia Paulína
Kumančíková a Patrik Jamárik
19.06.2018 – Rebeka Tomeková – rodičia
Michaela a Martin Tomekovci
29.06.2018 – Maxim Závodný – rodičia Ing.
Katarína Závodná Martišová a PaedDr. Andrej
Závodný
07.07.2018 – Izabela Mikulová – rodičia
Vladimíra Mikulová Baranová a Tomáš Mikula
24.07.2018 – Patrik Polák – rodičia Renáta
Olšovská a Marek Polák
05.08.2018 – Tomáš Tomek – rodičia Ing. Hana
a Ľubomír Tomekovci
15.08.2018 – Martin Zajonc – rodičia Michaela
a Ľubomír Zajoncovci
26.08.2018 – Melinda Grigová – rodičia Lucia
a Peter Grigovci
14.09.2018 – Gabriel Rehuš – rodičia Lucia a Ján
Rehušovci
15.09.2018 – Alex Suchý – rodičia Lucia
a Ľudovít Suchí
18.09.2018 – Pavol Nosko – rodičia Nikola
a Pavol Noskovci
19.09.2018 – Adam Mikúšek – rodičia Dagmar
Sládková a Valentín Mikúšek
08.10.2018 – Martin Ščepka – rodičia Ing.
Zuzana a Ing. Martin Ščepkovci
10.10.2018 – Tadeáš Rehák – rodičia Ing. Helena
a Tomáš Rehákovci
18.10.2018 – Viktória Jantusová – rodičia Soňa
a Marek Jantusovci
19.10.2018 – Erik Sládek – rodičia Kristína
Gáliková a Erik Sládek
05.11.2018 – Filip Pernecký – rodičia Miriam
a Lukáš Perneckí
26.11.2018 – Sofia Portelová – rodičia Michaela
a Michal Portelovci
04.12.2018 – Bibiana Ligačová – rodičia Lucia
Ďuricová a Peter Ligač
25.12.2018 – Kristián Hazucha – rodičia Ing.
Denisa a Mgr. Ľuboš Hazuchovci
31.12.2018 – Viktória Miakiš – rodičia Radka
Mudrochová a Tomáš Miakiš

21.01.2018 – Ernest Horváth vo veku 85 rokov
30.01.2018 – František Kocúrik vo veku 56 rokov
01.02.2018 – Igor Horník vo veku 74 rokov
20.02.2018 – Štefan Péči vo veku 66 rokovA
02.03.2018 – Alexandra Regásková vo veku 73 rokov
03.03.2018 – Anna Nosková vo veku 58 rokov
04.03.2018 – Helena Beňová vo veku 95 rokov
08.03.2018 – Ján Gabriš vo veku 79 rokov
12.03.2018 – Mária Baňáreková vo veku 94 rokov
17.03.2018 – Antónia Koleňáková vo veku 78 rokov
18.03.2018 – Oľga Reháková vo veku 65 rokov
20.03.2018 – Rozália Krchňavá vo veku 92 rokov
15.04.2018 – Mária Patáková vo veku 83 rokov
25.04.2018 – Vincent Jamriška vo veku 78 rokov
02.05.2018 – Ján Kička vo veku 66 rokov
06.05.2018 – Anna Kabaňová vo veku 84 rokov
11.05.2018 – Emília Kocúriková vo veku 86 rokov
13.05.2018 – Milan Kocúrik vo veku 73 rokov
16.05.2018 – Ján Jurík vo veku 48 rokov
21.05.2018 – Ivan Buraj vo veku 75 rokov
31.05.2018 – Peter Jonáš vo veku 51 rokov
02.06.2018 – Ján Fraňo vo veku 55 rokov
14.06.2018 – Ing. Jozef Bulgan vo veku 75 rokov
05.07.2018 – Miroslav Čmarada vo veku 65 rokov
08.07.2018 – Štefan Bízek vo veku 72 rokov
09.07.2018 – Ivan Denkóci vo veku 54 rokov
04.07.2018 – Mária Verešová vo veku 95 rokov
15.07.2018 – Marta Krchňavá vo veku 85 rokov
16.07.2018 – Irma Selecká vo veku 83 rokov
30.07.2018 – Alena Mikúšková vo veku 63 rokov
27.07.2018 – Ján Nosko vo veku 62 rokov
16.08.2018 – Jozef Mikulísek vo veku 43 rokov
19.08.2018 – Marek Slamka vo veku 41 rokov
25.08.2018 – Zdena Kubaláková vo veku 62 rokov
28.08.2018 – Ján Hinér vo veku 73 rokov
30.08.2018 – Cyril Smetana vo veku 73 rokov
22.09.2018 – Miroslav Búran vo veku 69 rokov
03.10.2018 – Mária Horňáková vo veku 75 rokov
06.10.2018 – Vladimír Pinkava vo veku 57 rokov
28.10.2018 – Kvetoslava Polakovičová vo veku 68 rokov
02.12.2018 – Anastázia Jurovatá vo veku 71 rokov
28.12.2018 – Peter Hamerlík vo veku 57 rokov

Zosobášili sa...
•

28.04.2018 Pavol Nosko a Nikola Dubničková

•

30.06.2018 Ľubomír Tomek a Hana Kopecká

•

10.08.2018 Igor Zubíček a Juliána Pobjecká

•

18.08.2018 Luboš Hazucha a Denisa Kocúriková

•

08.09.2018 Róbert Fatura a Lucia Hadidomová

•

12.10.2018 Marián Hluchý a Viera Šagátová

•

31.10.2018 Dobrosav Mijailovič a Viera Jurovatá

•

14.12.2018 Peter Stanek a Jana Kratochvílová
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K

ULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

u

10. 03. 2019 o 17:00
Divadlo k MDŽ 		
„Babské plkotačky“
účinkuje Búranské 		
ochotnícke divadlo 		
s cimbalovkou
v sále KD

u

27. 04. 2019
bežecké preteky 		
Jablonická desiatka 		
VIII. ročník
Memoriál Felixa 		
Rímeša

u

30. 04. 2019
Stavanie mája 		
o 16:30 v centre obce
Májová veselica
od 17:00
vo dvore OcÚ hrá 		
hudobná skupina Trixis

N

ESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom

S

POLOČENSKÁ KRONIKA

V mesiacoch január a február sa dožívajú:

70 rokov:

75 rokov:
80 rokov:
85 rokov:

		

Ján Kabaňa
Oľga Lemešová
Anna Hajduková
Kvetoslava Otépková
Zdenko Hazucha
Milan Klásek
Anna Horníková
Emília Oslejová
Viktória Gáliková
Margita Holická
Paulína Michalíková

Zosnulí:

Blahoželáme jubilantom
a prajeme im krásné dni,
prežité v zdraví a pokoji!

Narodili sa:

Tamara Sekáčová
Matteo Vávra

Vítame medzi nami narodené deti, prajeme
im mnoho zdravia
a všetko dobré v živote.

Sidónia Gbelcová - 82 rokov
Karol Gróf - 75 rokov
Anna Hamerlíková - 81 rokov
Florián Kukan - 91 rokov
Radoslav Šeliga - 58 rokov
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