Naša Jablonica
ROČNÍK XVI
Vážení spoluobčania!
Tak ako po ostatné mesiace chcem sa Vám aj
v predposlednom štvrťroku volebného obdobia
prihovoriť. Zdá sa mi, že čas ubieha akosi rýchlejšie
ako by mal. Končí sa jedno volebné obdobie
a voľbami príde nové s novozvoleným starostom
a poslancami. Zaregistrovaných máme dvadsaťdva
kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva.
Voliť z nich budeme deväť. Kandidátov na starostu
máme zaregistrovaných desať. To v histórii obce ešte
nebolo. Z toľkých kandidátov na starostu budeme
mať mnohí dilemu koho voliť, aby sme si zvolili toho
pravého, ktorému bude záležať na rozvoji obce
a spokojnosti občanov. Mali by sme mať dostatok
sebadôvery, aby sme dokázali zvoliť človeka bez
ohľadu na to, či ho nominovala strana, či ide do
volieb s podporou strany ako nezávislý kandidát
alebo ako nezávislý kandidát bez podpory strany. Je
na nás obyvateľoch našej obce ako sa budeme
zapájať do verejného života v obci. Komunálne voľby
sa týkajú každého občana, pretože to nie je len
o účasti vo voľbách, ale predovšetkým o možnosti
prispieť k rozvoju obce. Vážení spoluobčania, využite
svoje právo a zvoľte si takého starostu a poslancov,
ktorým veríte, že dokážu v našej obci zmeniť veci
k lepšiemu.
Čo sme zrealizovali v III. štvrťroku
Počas školských prázdnin bol v areáli materskej školy
urobený chodník.

Zrekonštruovaný bol aj chodník od Lahôdkarskej
výrobne až po ulicu Zámostie.
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Zabezpečovali sme potrebné opravy, údržbu, čistenie
a vykášanie verejných priestranstiev a cintorínov.
Výstavba splaškovej kanalizácie II. etapy v našej obci
bola ukončená a skolaudovaná. Po uzatvorení zmluvy
o odbornom výkone prevádzky kanalizácie medzi
BVS, a. s. a obcou Jablonica sa môžu občania
pripájať na kanalizačný systém, a to postupom
uvedeným v letáčiku, ktorý každá domácnosť
obdržala. Podľa vyjadrenia pracovníkov BVS, a. s. už
od 42. týždňa, t. j. od 14. 10. 2014 je možné sa
pripájať. Tlačivo Žiadosti o zriadenie kanalizačnej
prípojky si môžete vyzdvihnúť aj na obecnom úrade.
Na vybudovanie kanalizácie boli vynaložené nemalé
finančné prostriedky z fondov EÚ a rozpočtu obce.
Oprávnenosť vynaložených finančných prostriedkov
a dodržiavania podmienok zmluvy môže byť
kontrolované zo strany MŽP SR a iných oprávnených
osôb kedykoľvek od podpisu zmluvy až do 31. 08.
2020. Pokiaľ by kontrolný orgán zistil, že podmienky
zmluvy sa nedodržiavajú, že sa neplní pripojenosť
domácností na kanalizáciu, MŽP SR je oprávnené
pristúpiť k vráteniu finančných prostriedkov. Dúfam,
že k takejto situácii nedôjde, pretože každému z nás
by malo záležať na ochrane životného prostredia
a podzemných vôd aj tým, že splaškové vody zo
svojej domácnosti budeme vypúšťať tam kde je
určené a nie ich likvidovať tzv. trativodom,
vypúšťaním do dažďovej kanalizácie, do potoka
a pod. Ani žumpa a čistička neobstojí tam, kde je
kanalizácia vybudovaná.
Alena Hazuchová
starostka obce

Z rokovania zastupiteľstva
21. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
28. júla 2014. Rokovanie viedla Alena Hazuchová, starostka
obce. Prítomných bolo 9 poslancov a kontrolórka obce.
OZ zobralo na vedomie:
- Uznesenia prijaté na 20. riadnom zasadnutí OZ konanom
dňa 12. 5. 2014,
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
zostavenej k 31. 12. 2013,
- Správu kontrolórky obce za I. polrok 2014, tak ako bola
predložená,
- Správu o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch
za II. polrok školského roka 2013/2014
OZ schválilo:
- 2. zmenu rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica
v roku 2014 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b, zák.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy podľa predloženého návrhu,
- Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného
úradu v Senici, tak ako bol predložený,
OZ určilo:
- podľa § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 pre volebné obdobie
2014-2018 počet poslancov deväť a jeden volebný obvod,
- podľa § 11 ods. 4, písm. i, zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, neskorších zmien a predpisov, že vo
volebnom období 2014 – 2018 bude starosta obce
Jablonica vykonávať funkciu starostu na plný úväzok.
Ľ. Križánková

Aktivačné práce
Dňom 01. 01. 2014 nadobudol účinnosť zákon NR SR č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Podľa tohto
zákona musí poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorá je v
súčasnosti 61,60 eura, odpracovať 32 hodín mesačne.
Niektorí evidovaní poberajú okrem dávky aj príspevok, tí si
musia odpracovať 64 hodín v mesiaci. Kto ponúknutú prácu
odmietne, o dávku v hmotnej núdzi príde.
Aj obec Jablonica má uzatvorenú zmluvu s Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny Senica predmetom, ktorej je
realizácia práce pre občanov v hmotnej núdzi. V súčasnosti
si odpracováva dávku v hmotnej núdzi 32 občanov. Udržujú
čistotu na verejných
priestranstvách, poriadok na
cintorínoch, pomáhajú pri odstraňovaní nelegálnych
skládok odpadu, čistia odvodňovacie kanály, športové
areály a veľa iných potrebných prác.
KZ

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014
Koho budeme voliť?
V histórii obce najviac kandidátov na starostu...
Predseda NR SR rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil
voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov obcí
a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
Voľby sa konajú v určený deň od 7:00 do 20:00 h.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici uznesením č. 130/2014
zo dňa 28. 7. 2014 určilo, že obecné zastupiteľstvo bude
mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom
volebnom obvode utvorenom pre celú obec. V obci sa bude
voliť v dvoch volebných okrskoch.

Kandidátne listiny pre voľby poslancov obecného
zastupiteľstva a pre voľbu starostu obce predložili politické
strany a nezávislí kandidáti v termíne do 21. 09.
zapisovateľke miestnej volebnej komisie. MVK na svojom
prvom zasadaní dňa 25. 9. 2014 vykonala registráciu
kandidátnych listín. Všetky predložené kandidátne listiny
pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľbu
starostu obce obsahovali zákonom predpísané náležitosti
a prílohy a všetky boli zaregistrované.
Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva je celkom
zaregistrovaných 22 kandidátov, z toho je za politické
strany 15 kandidátov a 7 je nezávislých. Pre voľbu starostu
obce je zaregistrovaných 10 kandidátov, z toho sú za
politické strany 2 kandidáti a 8 je nezávislých.
Anna Kováčová
zapisovateľka MVK

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu
obce Jablonica 15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Jablonici podľa § 23, zákona
SNR č. 346/1990 Zb., o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
voľby
starostu
obce
zaregistrovala
týchto
kandidátov:
1. Jaroslav Čerešník, Mgr., 38 r., štátny zamestnanec,
Jablonica, Hurbanova 912, nezávislý kandidát
2. Miriam Horváthová, 43 r., živnostníčka, Jablonica,
Červenej armády 882, Slovenská národná strana
3. Eva Kosová, Mgr., 45 r., asistentka riaditeľa, Jablonica,
Školská 662, nezávislá kandidátka
4. Milan Medovič, 43 r., dopravný technik, Jablonica,
Jánošíkova 559, nezávislý kandidát
5. Silvester Nestarec, Ing., 50 r., štátny zamestnanec,
Jablonica, Zápotocká 404, nezávislý kandidát
6. Ladislav Peterka, Mgr., 47 r., výsluhový dôchodca,
Jablonica, Zámostie 221, nezávislý kandidát
7. Richard Štvrtecký, 31 r., manažér, Jablonica,
Zámostie 218, nezávislý kandidát
8. Tibor Tomek, 54 r., podnikateľ, Jablonica, Trnavská
669, nezávislý kandidát
9. Jana Vaculová, Mgr., 42 r., referentka odd.
zahraničných vzťahov, Jablonica, Červenej armády 312,
Slovenská demokratická a kresťanská únia - DS
10. Alojz Žák, 57 r., technik, Jablonica, Trnavská 664,
nezávislý kandidát
Silvester Kupka
predseda MVK

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Jablonici
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Jablonici podľa § 18 zákona SNR
č. 346/1990 Zb., o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala
týchto kandidátov:
1. Jaromil Búran, Ing., 45 r., stavebný inžinier, Jablonica,
Červenej armády 332, nezávislý kandidát
2. Jaroslav Čerešník, Mgr., 38 r., štátny zamestnanec,
Jablonica, Hurbanova 912, SMER – SD
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3. Eva Dobiašová, 52 r., manažérka, Jablonica, Dlhá 550,
SMER – SD
4. Libor Dohnálek, Ing., 36 r., lesný inžinier, Jablonica,
Kočovská 731, nezávislý kandidát
5. Jozef Gaža, 42 r., štátny zamestnanec, Jablonica,
Sídlisko 727, nezávislý kandidát
6. Jana Hamerlíková, RNDr., 31 r., štátna
zamestnankyňa, Jablonica, Hurbanova 743, SMER – SD
7. Rastislav Hazucha, Ing., 41 r., manager, Jablonica,
Trnavská 760, SIEŤ
8. Igor Horník, 41 r., živnostník, Jablonica, Zápotocká
739, Slovenská národná strana
9. Elena Jamrichová, Mgr., 40 r., učiteľka, Jablonica,
Riadok 911, SMER – SD
10. Ján Konečný, 53 r., technik v plynárstve, Jablonica,
Školská 766, SMER – SD
11. Eva Kosová, Mgr.,45 r., asistentka riaditeľa, Jablonica,
Školská 662, nezávislá kandidátka
12. Jozef Krchňavý, Ing., 38 r., technológ, Jablonica,
Hurbanova 945, SMER – SD
13. Anna Nemečkayová, 57 r., finančná poradkyňa,
Jablonica, Dlhá 551, SMER – SD
14. Ladislav Peterka, Mgr., 47., výsluhový dôchodca,
Jablonica, Zámostie 221, nezávislý kandidát
15. Tomáš Petráš, 23 r., technik, Jablonica, Jánošíkova
875, Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS,
16. Jaroslav Stanek, Ing., 50 r., ekonóm, Jablonica,
Zámostie 232, SMER – SD
17. Miroslav Šindler, Bc., 50 r., prevádzkar dopravy,
Jablonica, Bernolákova 422, Slovenská demokratická a
kresťanská únia - DS
18. Marek Škápik, Bc., 38 r., štátny zamestnanec,
Jablonica, Kočovská 161, nezávislý kandidát
19. Zuzana Štellárová, Mgr., 29 r., verejná zdravotníčka,
Jablonica, Nádražná 771,
nezávislá kandidátka
20. Karol Vacula, 22 r., elektrotechnik, Jablonica,
Zápotocká 692, Slovenská demokratická
a kresťanská únia - DS
21. Jana Vaculová, Mgr., 42 r., referentka odd.
zahraničných vzťahov, Jablonica, Červenej armády 312,
Slovenská demokratická a kresťanská únia – DS
22. Jozef Vulgan, Ing., 57 r., mechanizátor, Jablonica,
Hurbanova 754, Slovenská národná strana
Silvester Kupka
predseda MVK

spočítaní jednotlivých bodov získal 1. miesto minuloročný
víťaz p. Jozef Kalka so svojim tímom zo Senice. Druhý
najlepší guláš navarilo družstvo z Radošoviec pri Trnave na
čele s pánom starostom Remenárom. Tretie miesto patrilo
domácim z Dobrovoľného hasičského zboru Jablonica
v zložení Ľubomír Peterka a Branislav Máčalka.

O 16:00 h začal program 1. Obecného dňa, v ktorom nás
na úvod potešili svojimi piesňami ženy z FS Jablonica. Po
ich vystúpení sme si už v dažďových kvapkách vypočuli
piesne v podaní hudobnej skupiny Chilli zo Senice. Ani
dážď neodradil divákov a počkali si na vystúpenie vtákov zo
Sokoliarskej skupiny Peregrinus. Zábava ďalej pokračovala
so skupinou Miniband zo Smrdák. O 21:00 h nám naši
dobrovoľní hasiči odpálili zo strechy hasičskej zbrojnice
ohňostroj. Síce zmoknutí, ale s dobrou náladou sme
ukončili o 23:00 h náš 1. Obecný deň.
DK

Slovenské národné povstanie
28. augusta sme si pripomenuli 70. výročie SNP pietnym
aktom kladenia venca pri pamätnej tabuli II. svetovej
vojny.

Udialo sa
Jablonický kotlík trochu inak
V sobotu, 23. augusta 2014 sme za príjemného počasia
odštartovali o 10:30 h súťaž vo varení gulášu „Jablonický
kotlík 2014“. Do súťaže sa nám v tomto roku prihlásilo 12
družstiev domácich i cezpoľných. Zatiaľ čo jednotlivé
družstvá varili svoje guláše, deti sa od 14:00 h mohli
zabávať na nafukovacom hrade, vyskúšať si lukostreľbu
alebo si nechať pomaľovať tvár. O 15:00 h začali
prihlásené družstvá prinášať vzorky gulášu do domu
kultúry. Jednotlivé vzorky hodnotila päťčlenná porota.
Okrem chute hodnotila aj vôňu, farbu, hustotu. Po

DK

Žienky domáce súťažili
Dňa 6. septembra dobrovoľní hasiči z Hradišťa pod
Vrátnom po prvýkrát organizovali súťaž vo varení gulášu
Hasičský kotlík. My, Žienky domáce sme sa súťaže
zúčastnili v zložení: starostka obce Alena Hazuchová, Anna
Kováčová a Anna Dingová. Súťažilo 6 družstiev vo varení
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klasického gulášu z vlastných surovín a ľubovoľného
mäsa. Všetci sme sa snažili uvariť ten najlepší guláš
a ukázať tak svoje kuchárske umenie. Počas celého dňa
spríjemňovala varenie hudobná skupina Country Tip. Guláš
hodnotila 5-členná odborná porota, ktorá nášmu gulášu
z diviny udelila pekné 3. miesto. I keď nám počasie zo
začiatku neprialo, predsa sa popoludní ukázalo slniečko
a návštevníci tak mohli ochutnávať navarený guláš.
Anna Dingová

Plody jablonických záhrad
Pod týmto názvom sa aj v tomto roku uskutočnila už
tradičná výstava záhradkárov v našej sále domu kultúry
v dňoch 4. – 6. októbra 2014. I napriek našim obavám, či
bude čo vystavovať, keďže počasie bolo v tomto roku také,
aké bolo, naši záhradkári i napriek tomu dokázali
vypestovať kvalitnú zeleninu a ovocie. Na výstavu prinieslo
svoje výpestky 19 rodín a samozrejme tak, ako každoročne
aj v tomto roku obohatil našu výstavu súkromný pestovateľ
zeleniny pán Štefan Slávik. A tak naša skúsená aranžérka
Elenka Šaškovičová mohla naaranžovať celú výstavu. No
a naše stoly sa prehýbali aj neskutočným množstvom
a krásou malých, či veľkých tekvíc, ktorým naše deti z MŠ,
žiaci ZŠ a Klub mamičiek so svojimi deťmi vdýchli čaro
fantázie. Každoročne obohacujú našu výstavu a sú zdrojom
nevyčerpateľných nápadov.

V nedeľu 5.októbra sa konala svätá omša, na ktorej bola
požehnaná úroda jablonických záhradkárov. Priniesli ju
opäť v našich krásnych krojoch, ktoré nám zanechali naši
predkovia a tak sme si pripomenuli kúsok z tradícií našich
starých rodičov či prarodičov.
Za dlhoročnú a dobrú spoluprácu nielen pri organizovaní
výstavy sa výbor poďakoval aj našej starostke Alenke
Hazuchovej.
Členovia výboru ZO SZZ Anna Kupková, Anna Dingová,
Jozef Regásek spolu s predsedom Ľubomírom Šaškovičom
a našou dlhoročnou aranžérkou Elenkou Šaskovičovou
pripravili podľa pochvalných a ďakovných slov v knihe
návštev aj v tomto roku ozaj krásnu výstavu. No
a samozrejme najväčšie poďakovanie patrí všetkým našim
vystavovateľom, bez ktorých by sme ťažko krásu domácich
produktov mohli naaranžovať. Takže ešte raz úprimná
vďaka všetkým, ktorí nám poskytli úrodu zo svojich záhrad.
Anna Dingová, ZO SZZ

Zo života školy
Školský rok 2014/2015 sa začal 1. septembra
2014
Školské vyučovanie sa začalo 2. septembra 2014
/utorok/.
Do školy nastúpilo 186 žiakov z Jablonice, Hradišťa pod
Vrátnom, Osuského a iných obcí.
Slávnostne ho otvorila pani riaditeľka Mgr. Zuzana
Vitteková.
Žiakom
a zamestnancom školy sa prihovorila pani
starostka Alena Hazuchová.

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu ŠaštínStráže

V tomto roku mali návštevníci možnosť zhliadnuť aj krásnu
kolekciu bonsají a suiseki manželov Ing.Viliama a Mgr.
Aurélie Kováčových z Hradišťa pod Vrátnom. I keď
v tomto roku naši včelári nevystavovali, predsa sa nám
podarilo prostredníctvom pána Rudolfa Krchňavého
poskytnúť záujemcom kvalitný med.
Súčasťou výstavy bolo aj aranžovanie na tému: Venčeky
štyroch ročných období. Teší nás, že sa do aranžovania
zapojili aj žiačky ZŠ Jasmína Kalenská 7.A, Patrícia
Olšovská 7.A. a Kristína Křupalová 8.A. Z dospelých
aranžovali Mária Huková a Anna Dingová. Priali by sme si,
aby sa zapojil do aranžovania väčší počet žiakov
a nechýbali by medzi nimi aj naše jablonické dievčatá.
Všetky vystavované rodinné kolekcie boli ocenené.
Obdivovaná bola aj kolekcia zaváranín, sirupov, džemov
a sušených plodov rodiny Horníkových. Návštevníci mali
možnosť ochutnať džem zo šípok, či čiernej bazy. Verte, že
chutil výborne nielen deťom ale aj dospelým.

Dňa 17. 9. 2014 sa v rekreačnom stredisku Gazárka
uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok
základných škôl. Súťaže sa zúčastnili i naši žiaci. V krásnom
prostredí rekreačného strediska sa naši žiaci v silnej
konkurencii nestratili a obsadili umiestnenia v strede
štartového pola.
Družstvo žiačok obsadilo 8. miesto v zložení Kristína
Žiaranová, Nataša Bulganová, Monika Cebulová. Žiaci v
zložení Adam Búran, Nikodém Koporec a Michal Herák
obsadili 11. miesto. Adam Búran obsadil v kategórii
jednotlivcov krásne 10. miesto.
Mgr. Radovan Rak

Beh o Pohár starostky obce 2014
Dňa 19. 9. 2014 sa na našej škole uskutočnil ďalší ročník
behu o Pohár starostky obce.
Žiaci boli rozdelení do deviatich kategórií podľa veku
a pohlavia. Naši prváčikovia mali samostatnú kategóriu.
V krásnom počasí si všetci výdatne zašportovali
a najúspešnejší si odniesli i zaujímavé ceny, ktoré venovala
obec Jablonica.
Výsledky:
1. ročník
1. Cebula Filip 1.A
2. Gbelcová Adela 1.A
3. Ondrúšek Matias 1.A
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2. a 3. ročník
Dievčatá:
Chlapci:
1. Sameková Vanessa 3. A
1. Rybanský Patrik 3. A
2. Kuklová Martina 3. A
2. Stančík Samuel 3. A
3. Mikulová Sára 3. A
3. Zavadil Filip 3. A
4. a 5. ročník
Dievčatá:
Chlapci:
1. Škápiková Karolína 5. A
1. Vávra Kristián 5. A
2. Reháková Alexandra 5. A
1. Zubák Adam 4. A
3. Ševčíková Romana 4. A
2. Baňarek Matúš 5. A
3. Žaludová Klára 5. A
3. Vašek Boris 5. A
6. a 7. ročník
Dievčatá:
Chlapci:
1. Lorinczová Martina 7. A
1. Herák Michal 6. A
2. Búranová Natália 7. A
2. Jursa Oliver 6. A
3. Andrášiková Lívia 7. A
3. Funka Pavol 7. A
8. a 9. ročník
Dievčatá:
Chlapci:
1. Nosková Simona 8.A
1. Búran Adam 9. A
2. Kraváriková Tereza 9.A
2. Vašek Bohumil 8. A
3. Brunclíková Miroslava 9.A
3. Beňa Kristián 8. A
Celkovými víťazmi a držiteľmi putovného pohára sa stali
žiaci 3. A triedy.
Mgr. Radovan Rak

Z činnosti našich organizácií
Z činnosti hasičov
Aj počas dovolenkového a prázdninového obdobia sa naši
dobrovoľní hasiči zúčastňovali rôznych súťaží, poriadaných
inými organizáciami.
Mladí hasiči sa zúčastnili 16. 8. pohárovej súťaže
v Bíňovciach, kde obsadili veľmi pekné 2. miesto.
Jesenná časť hry Plameň sa konala 30. 8. v Borskom Sv.
Jure, časť Tomky a dievčatá tu suverénne získali 1.
miesto a chlapci obsadili pekné 2. miesto.
Mladí hasiči sa zúčastnili v Moravskom Sv. Jáne dňa 31. 8.
ligy, ktorá sa konala v rámci spolupráce Juhomoravského
a Trnavského kraja. Tu sa umiestnili na peknom 5.
mieste. Na dosahovaných dobrých výsledkoch našich
najmladších hasičov majú zásluhu ich tréneri Radka
Oravcová a Mgr. Stanislav Oravec.
Družstvo mužov súťažilo na pohárových súťažiach
nasledovne:
12. 7. Štefanov a nočná súťaž Letničie 11. miesto
19. 7. nočná súťaž Sološnica 6. miesto
2. 8. Dojč 5. miesto
9. 8. Popudinské Močidlany 6. miesto
16. 8. Bíňovce 3. miesto a v Lakšárskej Novej Vsi tiež 3.
miesto. Tu sa konala aj veteránska súťaž, na ktorej naši
muži boli najlepší, teda obsadili 1. miesto. Súťažili so
striekačkou PS 8, ktorú nám darovali naši nemeckí priatelia.
23. 8. Cerová 6. miesto. Tu chcem pripomenúť, že sa
zúčastnili súťaže práve v deň, kedy aj naša obec mala
slávnosti, takže stíhali všetko.
23. 8. sa naše hasičské družstvo v zložení Ľubomír Peterka
a Branislav Máčalka zúčastnilo varenia gulášu Jablonický
kotlík, kde získali veľmi pekné 3. miesto, z 12 súťažných
družstiev.

Počas Jablonického kotlíka a prvého Obecného dňa naši
hasiči zabezpečili stánok s občerstvením, kde ponúkali aj
grilované ryby a cigáro. No a o 21:00 h bezpečne odpálili
krásny ohňostroj, na ktorý prišlo veľa občanov aj napriek
silnému dažďu.
12. 9. sa zúčastnilo družstvo mužov na súťaži
v Podunajských Biskupuciach.
Okrem súťaží sa hasiči venovali údržbe hasičskej techniky.
Anna Dingová, DHZ

Taktické cvičenie hasičov
Dňa 10. 9. 2014 o 11:20 h bol z operačného strediska
nahlásený požiar lesa pod hradom Ostrý kameň na
Bukovej. Požiadavka na náš zbor znela – zabezpečiť čo
najväčší počet hasičov, čerpadiel a hadíc. Po príjazde na
miesto sme zistili, že ide o taktické cvičenie na tému Lesný
požiar v ťažkom a neprístupnom teréne. Na cvičení sa
zúčastnili okolité obce ako sú Cerová, Prievaly, Sološnica,
Buková, Trstín, Senica a modul pozemného hasenia lesných
požiarov Banská Bystrica. Z nášho zásahového družstva sa
zúčastnilo 6 členov Peter Vrábel, Ľubomír Peterka, Vladimír
Regásek, Vladimír Regásek ml., Michal Kubisa a Tomáš
Kubisa s 3 čerpadlami a cca 600 m hadíc. Naše zásahové
družstvo bolo pridelené k modulu Banská Bystrica, kde
pomocou
umelých
jazierok
a malých
čerpadiel
umiestnených kaskádovito nad sebou vytvárali dopravu
vody do strmého kopca a hasili požiar. Vďaka tomuto
cvičeniu sme nazbierali veľa nových a užitočných
skúseností ako v takýchto prípadoch postupovať.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom, ktorí
sú ochotní zasahovať aj počas pracovnej doby a starajú sa
o bezpečnosť našej obce. Veľká vďaka patrí aj firmám
Produkt a Murárstvo Gschweng, ktoré nám v takýchto
prípadoch okamžite zapožičiavajú veľkokapacitné prívesy
a uľahčujú nám našu prácu.
Peter Vrábel
veliteľ DHZ

Z činnosti hádzanárov
Dňa 14. júna 2014 sa Old Stars Jablonica hádzaná muži
zúčastnili v Nemecku na turnaji.
V bráne chytali šesťdesiatnici Palo Pernecký a Jozef
Ovčarovič. Prvé dva góly turnaja strelil najmladší hráč
Jablonice Robo Mozolič (37 r.). Jablonica skončila na
druhom mieste.
Výsledky
Jablonica : Boxen 17 : 4
Góly: Ovčarovič Tomáš 3, Režný Stano 3, Režný Peťo 3,
Šeliga Radoslav 3, Jankovič Igor 2, Nestarec Silvo 1,
Mozolič Robo 2
Jablonica : Apolda 14 : 12
Góly: Ovčarovič 4, Režný S. 3, Režný P. 3, Jankovič 2,
Šeliga 2
Jablonica: Ilmenau 13 : 11
Góly: Ovčarovič 3, Šeliga 3, Jankovič 3, Režný S. 2, Mozolič
1, Nestarec 1
Jablonica : Freyburg 6 : 10
Góly: Šeliga 2, Jankovič 2, Režný P. 2
R. Šeliga
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Činnosť odboru turistiky Klubu slovenských
turistov v Jablonici v roku 2014
V roku 2014 sa členovia KST Jablonica a turistického
oddielu
mládeže
(TOM)
zúčastňovali
podujatí,
organizovaných v našom regióne - v Malých Karpatoch a
oblasti Záhoria, hlavne tradičných podujatí a akcií IVV
(šport pre všetkých). Zúčastnili sme sa Celoslovenského
letného zrazu v Trebišove, z dôvodu finančnej náročnosti
sme sa nezúčastnili Celoslovenského zrazu cykloturistov
v Prešove. KST Jablonica usporiadal 24. ročník pochodu
"Tri hrady Malých Karpát" a organizoval 12. ročník
Regionálneho cykloturistického zrazu. Touto činnosťou sa
odbor KST Jablonica snaží o pravidelnú a všestrannú
celoročnú činnosť a prezentáciu obce v rámci Slovenska aj
v zahraničí. Pripomenieme si aj ostatné podujatia v tomto
roku za uplynulých 9 mesiacov a aj ďalšie, ktoré plánujeme
do konca roka:
25. 01. 2014 výstup na Klenovú pri Brezovej, pre
nedostatok snehu absolvovaný peši.

15. 02. 2014 účasť na Regionálnom zimnom zraze
Sobotište.
28. 02. 2014 sa uskutočnila výročná členská schôdza
Klubu slovenských turistov Jablonica. Turisti bilancovali
činnosť a hospodárenie za rok 2013, schválili plán práce a
rozpočet na rok 2014. Po ukončení schôdze bolo podané
občerstvenie a boli premietnuté fotografie z turistických
podujatí v predchádzajúcom období.
22. 03. 2014 otvorenie 100 jarných km pochodom na
Rozbehy cez Bojkovú.
12. 04. 2014 sme sa zapojili do akcie Čistý chotár, kedy
sme vyčistili cestu z obce po bývalé smetisko v Čurajovej
doline.
19. 04. 2014 Veľkonočný pochod k Rehušom.
03. 05. 2014 Cyklotúra okolo Baťovho kanála zo Skalice
do Strážnice.
08. 05. 2014 sme sa v Sobotišti zúčastnili 32. ročníka
pochodu na 10 km trase spojenej s opekaním pri chate.
10. 05. 2014 sa v Studienke uskutočnil 31. ročník
pochodu na 10 a 20 km, 9 našich členov absolvovalo pešiu
trasu a trasu na bicykloch.
24. 05. 2014 KST Jablonica usporiadal 24. ročník pochodu
"Tri hrady Malých Karpát", na ktorom sa zúčastnilo vyše 50
turistov zo širokého okolia, od Bratislavy po Púchov
a zapojili sa aj domáci účastníci, členovia Jednoty

dôchodcov v predstihu absolvovali návštevu Dobrej Vody
s prehliadkou pamätnej izby a pamätníka Jána Hollého na
cintoríne, zrúcaniny kláštora Katarínka s krátkym úsekom
lesnej železnice a sprístupnené expozície Smolenického
zámku. V tomto roku sme zaznamenali aj zahraničných
návštevníkov, túry 15 a 25 km absolvovalo 19 účastníkov
z Maďarska.

21. 06. 2014 sa uskutočnil 53. regionálny letný zraz
turistov v Holíči s bohatým programom k 50. výročiu
turistiky v Holíči, s hudbou a opekaním a na túre návštevou
expozícií v kaštieli a historickej sýpke.
30. 06. - 06. 07. 2014 sa 17 členná skupina našich
turistov zúčastnila 61. Slovenského letného zrazu a 45.
stretnutia Turistických oddielov mládeže v Trebišove. Toto
podujatie bolo podporené aj dotáciou obce na základe
predloženého projektu. Na zraze sme absolvovali pešie túry
a cyklotúry k Zemplínskej šírave, Tokajskej oblasti pri
Viničkách, plavbu loďou po Bodrogu do Maďarska, hrad
Slanec, Dargovský priesmyk a Morské oko vo Vihorlate
a pozoruhodnosti a pamiatky Trebišova a okolia a bohatý
sprievodný program. Naša skupina turistov bola
vyhodnotená ako piata najpočetnejšia z turistov zo
Slovenska a traja členovia boli odmenení pamätným listom
za účasť na viac ako 30 celoslovenských zrazoch turistov.

19. 07. 2014 cyklotúra a pešia túra Za Štefánikom na
Bradlo – 19. ročník s programom v spolupráci so
Sobotišskými astronómami položenie kytice a pozorovanie
slnka a okolia hvezdárskym ďalekohľadom.
03. 08. 2014 pešia túra a cyklotúra na trase Brezová –
Košariská - Pustá Ves – Dobrá Voda v rámci pochodu
Brezovská špacírka, ktorú absolvovalo 8 účastníkov z
Jablonice.
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05. - 07. 09. 2014 organizovanie 12. ročníka
Regionálneho cykloturistického zrazu v Jablonici. Zrazu sa
zúčastnili domáci členovia KST i členovia z iných odborov
v regióne, okrem nich členovia SCK Malacky, ktorí na tieto
podujatia prichádzajú pravidelne a na podujatí zotrvali 2
dni s prenocovaním v mobilných bunkách a stanovaním.
Celkovo sa zrazu za priaznivého počasia zúčastnilo viac ako
40 účastníkov. V popoludňajších a večerných hodinách
účastníci posedeli pri guláši, občerstvení a pri táboráku
s opekaním, boli premietnuté videozáznamy a fotografie
z cykloturistických podujatí v minulom roku. Hlavná trasa
v dĺžke 74 km v sobotu viedla cez Košariská a Podkylavu
k zrúcanine Čachtického hradu, niektorí na viac s 9
kilometrovou odbočkou k parku miniatúr v Podolí
s návratom do Jablonice cez Krajné.
13. 09. 2014 účasť na pochode IVV Senická mašírovka
34. ročník v okolí Rozbehov cez Bukovské kopanice, okolie
farmy koní a Rozbežské kopanice. Nezúčastnili sme sa
pochodu Po stopách Márie Terézie v Holíči.
Na posledné mesiace roku roku plánujeme ešte uskutočniť
nasledovné podujatia:
04. 10. 2014 Slovácke vinohrady v okrese Hodonín.
18. 10. 2014 pochod Šaštínskými bormi na trase Gazárka
– Tomky.
22. 11. 2014 Chodníkom V. Beniaka na Branč - 15. ročník.
31. 12. 2014 Silvestrovský výstup na Záruby ako rozlúčku
s uplynulým turistickým rokom, ktorého sa pravidelne
zúčastňuje viacero členov KST i ďalších občanov Jablonice.
Touto činnosťou KST Jablonica reprezentuje dobré meno
našej obce i medzi turistami regiónu, celého Slovenska ako
aj v zahraničí. V tomto roku sa do organizovanej turistiky
v rámci OT KST zapájalo menej členov turistického krúžku
pri ZŠ Jablonica, čo má vplyv aj na dopĺňanie členskej
základne. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým,
ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne
členom KST a výboru.
Poďakovanie patrí aj vedeniu Združenia kynológie Jablonica
za spoluprácu a pomoc poskytnutím areálu a zariadení pre
poriadanie cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie
je možné okrem príspevkov členov aj vďaka finančnému
príspevku obce na vrcholové podujatie a aj príjmom z
príspevkov 2 % daní od dobrovoľných darcov.
Aj táto forma propagácie pozoruhodností a krás prírody
obce a okolia, Malých Karpát a celého regiónu Záhoria
prispieva k rozvoju širšieho turistického ruchu a aktívnemu
využitiu voľného času občanov. Viac sa o činnosti a histórii
KST v Jablonici môžete dozvedieť tiež na internetovej
stránke obce: www.jablonica.sk, kde si tiež môžete pozrieť
fotografie z podujatí KST Jablonica.
Stanislav Hamerlík
predseda OT KST Jablonica

Z činnosti ŠK Jablonica
Běh o pohár města Kunovice a EPS
Dňa 21. 6. 2014 sa v Kunoviciach bežal ďalší ročník
pretekov Běh o pohár města Kunovice a EPS. Muži mali trať
dlhú 6,8 km a ženy 3,4 km. Medzi mužmi bežali traja
Jabloničania, najlepšie dobehol Tomáš Zavadil na 8.
mieste, ďalej 29. Stanislav Nemček a 54. Štefan Rybanský.
V ženskom behu bola najlepšia Michala Martišová na 12.

mieste (6. ženy), ďalej nová posila Jabloničaniek 16.
Alexandra Rišková, 18. Miroslava Zíšková, 26. Denisa
Rybanská, 29. Dominika Vaškovičová a 32. Božena
Zavadilová.
V detských kategóriách vyhrala Ninka Zavadilová, 8. Dianka
Martišová a 9. Elizabeth Žídek.

Běh Moravským Pískem
28. 6. 2014 o 11:00 sa v Moravskom Písku bežala trať dlhá
6 km. V pretekovom poli bolo osem Jabloničanov. Na
stupne víťazov sa postavila iba Miroslava Zíšková - 3.
miesto (ženy nad 34 r.). V absolútnom poradí dobehli
najlepšie Michala Martišová na 57. mieste (4. ženy) a z
mužov Tomáš Zavadil na 10. mieste.
V detských kategóriách bežali iba Elizabeth Žídek - 8.
miesto a Lívinka Kučeráková - 11. miesto.

Beh cez Hornoorešanské vŕšky
28. 6. 2014 o 17:00 štartovali traja Jabloničania v Horných
Orešanoch. Náročná kopcovitá trať, dlhá 10 665 m, dala
poriadne zabrať hlavne Michale Martišovej - 2.miesto ženy
hl. kat. a Tomášovi Zavadilovi - 20. miesto, ktorí bežali v
jednom dni už druhé preteky. Dobre sa umiestnil aj Dušan
Tomek - 56. miesto, ktorému ale horko a trať trochu
nesadli. Celkovo bolo štartujúcich 316.

Druhé miesta pre Zíškovú a Kocúrikovú v
Novej Lhote
V sobotu 12. 7. 2014 sa bežali preteky v Novej Lhote. Na
trati dlhej 5 km dobehol prvý z Jabloničanov Stanislav
Nemček s časom 0:20:01 na 13. mieste (5. muži nad 40
r.), ďalej Blažena Kocúriková 36. miesto (2. ženy nad 45
r.), Miroslava Zíšková 46. miesto (2. ženy nad 35 r.) a
Denisa Rybanská 71. miesto (4. ženy nad 35 r.).
V detských kategóriách štartovala Elizabeth Žídek - 8.
miesto a Lívinka Kučeráková - 9. miesto.

Deväťkrát na
Svätom Jure

stupni

víťazov

v

Borskom

V sobotu 19. 7. 2014 sa konal v Borskom Svätom Jure beh
Jurským parkom. Na trati 10 km dobehol najlepšie Tomáš
Zavadil na 5. mieste (3. miesto muži hl. k.) a na trati 6,6
km Blažena Kocúriková na 4. mieste (1. miesto ženy nad
45 r.). V hlavných pretekoch bolo 9 Jabloničanov, z ktorých
dobehlo šesť na popredných miestach.
V detských kategóriách bežalo 13 pretekárov a siedmi si
odniesli medaily. Nádherne a v pohode prišiel do cieľa
Adamko Zubák - 1. miesto 400 m, Lucka Režnáková tesne
tretia 400 m, vynikajúco Ninka Zavadilová a Mário Valla 1. miesto 100 m a krásne 2. miesto Tamarky Svatíkovej.
Medzi najmenšími stáli na stupni Simonka Fedorová 1.
miesto a Vaneska Poláčková 3. miesto 60 m.

Horňácká 25
V sobotu 2. 8. 2014 sa bežala Horňácká 25, bežci si mohli
vybrať z dvoch tratí – 25 km a 8,1 km. Jablonica mala
tento raz zastúpenie iba v tej kratšej. Z Jabloničanov bol
ako prvý v cieli Stanislav Nemček na 11. mieste (5. muži
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nad 40 r.) a Blažena Kocúriková na 18. mieste (2. ženy
absolútne poradie a ženy nad 45 r.).
V detských kategóriách dobehla Elizabeth Žídek na 5.
mieste a Lívinka Kučeráková na 4. mieste.

Zúčastnilo sa 30 detí, ktoré súťažili v 6 kategóriách a 24
dospelých, z ktorých sa vytvorilo 5 kategórií. Prvenstvo
obhájil iba Dušan Tomek v kategórii muži do 34 rokov.

Tomáš Zavadil vyhral kros v Chorvátsku
V sobotu 2. 8. 2014 sa v chorvátskom Zadare konali
preteky Kros u šumi. Na trati dlhej 5,2 km si v horúčave
dovolenku spestril Tomáš Zavadil a to sa mu aj vyplatilo. V
absolútnom poradí 3. miesto a v kategórii 1. miesto s
časom 0:18:54 ho naozaj potešilo.

D. Tomek

Deväťkrát na stupni víťazov v Radošovciach

T. Zavadil – 1. miesto

Na Malokarpatskom krose sme zberali medaily
MSBP a ZDBP pokračoval v Plaveckom Mikuláši
Malokarpatským krosom. Muži bežali trať dlhú 14 km a
ženy polovicu. Na polovičnej trati dobehli najlepšie z
Jabloničaniek Blažena Kocúriková na 2. mieste v
absolútnom poradí (1. ženy nad 45r.) a Miroslava Zíšková
na 9. mieste (1. ženy nad 35r.), ďalej Denisa Rybanská a
Božena Zavadilová. Na celej trati najlepšie dobehol Tomáš
Zavadil na 5. mieste v absolútnom poradí aj v kategórii,
ďalej Stanislav Nemček, Pavol Poláček a Peter Stanek.
V detských kategóriách sme nazbierali 12 medailí. Adamko
Zubák 1. miesto, Lucka Režnáková 1. miesto, Filipko
Zavadil 3. miesto, Vaneska Sameková 3. miesto, Jurko
Tomašovič 3. miesto, Tamarka Svatíková 1. miesto, Elis
Židek 3. miesto, Majko Valla 1. miesto, Ninka Zavadilová 1.
miesto, Kajko Klásek 2. miesto, Vaneska Poláčková 1.
miesto a Simonka Fedorová 3. miesto.

V sobotu 23. 8. 2014 sa behalo v Radošovciach na
pretekoch Beh k Radošovským vinohradom. Muži mali 10
km a ženy 5 km dlhú trať. Prvá z Jabloničaniek bola v cieli
Blažena Kocúriková na 5. mieste v absolútnom poradí (2.
miesto ženy nad 45 r.). Na stupne víťazov sa postavila aj
Miroslava Zíšková - 2. miesto ženy nad 35 r.. Na 10
kilometrovej trati bol prvý z Jabloničanov Tomáš Zavadil na
6. mieste v absolútnom poradí.
V detských kategóriách vybojovali deti sedem medailí,
suverénne vyhrala Lucka Režnáková, Mário Valla, Tamarka
Svatíková a Ninka Zavadilová.

Lipovská desítka
30. 9. 2014 v Lipove pokračoval MSBP behom Lipovská
desítka. Muži bežali 10 km a ženy 4,3 km. V pretekoch na
10 km dobehol na 6. mieste Tomáš Zavadil (4. muži) a na
40.
mieste
Štefan
Rybanský
(9.
muži
nad
40 r.).

Blažena Kocúriková druhá na Vnorovskej
desiatke
Moravsko - slovenský pohár pokračoval v sobotu 16. 8.
2014 vo Vnorovoch. Muži bežali 10 km a ženy 5 km. Vo
výbornej forme dobehla Blažena Kocúriková na 10. mieste
v absolútnom poradí a na 2. mieste v kat. nad 45r.. V
pretekovom poli bežala aj Denisa Rybanská - 33. miesto (8.
ženy nad 35 r.). Na trati 10 km bol iba Štefan Rybanský,
ktorý dobehol na 101. mieste.

Jablonické atletické hry 2014
V sobotu 16. 8. 2014 sa konal 2. ročník Jablonických
atletických hier. Hoci nám počasie chvíľami hrozilo pršaním,
doobeda sa udržalo a výrazne spŕchlo až v podvečer.

Š. Rybanský
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Ako prvá z Jabloničaniek bola v cieli Blažena Kocúriková na
7. mieste (2. ženy nad 45 r.), 9. Michala Martišová (4.
ženy), 16. Miroslava Zíšková (3. ženy nad 35 r.), 23. Denisa
Rybanská (5. ženy nad 35 r.), 26. Božena Zavadilová (11.
ženy).

Beh kúpeľným parkom
V sobotu 6. 9. 2014 sa v Smrdákoch bežali preteky s
názvom Beh kúpeľným parkom. V detských kategóriách
sme získali 9 medailí - 2. Lucka Režnáková, 2. a 3. Adamko
Zubák, 1. Tamarka Svatíková, 3. Elizabeth Žídek, 1. Majko
Valla, 1. Ninka Zavadilová, 1.Vaneska Poláčková a 2.
Simonka Fedorová.
Dospelí bežali 6 km, na 2. mieste v kat. ženy nad 45 r.
skončila Blažena Kocúriková a na 3. mieste v hl. kat. Tomáš
Zavadil.
T. Zavadil

Úspechy Jabloničanov na Medzinárodnom
maratóne mieru
V Košiciach sa 5. októbra 2014 konal už 90. ročník
najstaršieho maratónu v Európe. Jablonica tam mala svoje
zastúpenie. Výborne bežala Blažena Kocúriková, ktorá
polmaratónsku trať dlhú 21,1 km zdolala za 1:32:15
a tento čas jej priniesol krásne 7. miesto v absolútnom
poradí. Darilo sa aj Michale Martišovej, ktorá obsadila
12. miesto s časom 1:36:24. Celkovo bežalo polmaratón
659 žien.

Básne od Miroslava Búrana
Zabudnutie
Zabudol (na domov)
ako vtáky
vypadnuté z hniezda
postavil si vlastný
bez dverí
Tam
kde predtým rástlo perie
nezostalo nič
iba steny
chladné
najchladnejšie
mlčanie
Zastavený
Posledné stopy (detstva)
zmazal čas
stojím pred bránkou
a hmatám kľúč
psy za plotom neštekajú
vedia že som to ja?
alebo dávno zmizli?
všade je zvláštne
nepriateľské ticho
zastavený obraz
nič sa nehýbe
iba záblesk
v mysli
dospelého (decka)
mladá fotografia
starých rodičov
a
dieťa za dverami
zatiaľ nedosiahne
na kľúč

(dedovi na večnú pamiatku – 24.8.2014)
Pochybnosti
Prenasleduje ma
strach z neznámeho
neustála ostražitosť
v sne
neschopnosť vyhasnúť
zľava: B. Kocúriková, M. Martišová

Celý maratón dlhý 42,195 km bežal Tomáš Zavadil, ktorý
obsadil v silnej konkurencii 115. miesto s časom 3:05:00.
ŠK Jablonica reprezentoval aj Dušan Tomek, ktorému
s časom 3:29:51 patrilo 342. miesto. Maratón celkovo
bežalo 1 250 mužov.
Všetkým bežcom gratulujeme!
DK

rozdvojujem sa
a svet nevidí
bojazlivé skryté
(ja)
iba horšiu
podráždenú verziu
skeptika
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Mušky
Naokolo dobiedzajú
drzé mušky
lastovičky nevnímajú
balia si kufre

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V treťom štvrťroku sa dožili:
70 rokov Eva Krchňavá, Alexandra Regásková,
Miroslav Brichta, Marta Sopóciová, Mária Ulíková,
Mária Žáková

najvyšší čas rozlúčiť sa
s augustom
30.8.2014

75 rokov Vincent Jamriška, Anna Sládková
80 rokov Michal Jánoš
85 rokov Anna Pavlíková, Jozef Hološka, Anna
Sekáčová

Ak by ste si chceli prečítať viac z tvorby Miroslava Búrana,
tak by ste mali vedieť, že v apríli 2014 mu vyšla už
v poradí druhá básnická zbierka „Potreba milovať“.
Zbierku si môžete zakúpiť prostredníctvom internetového
kníhkupectva www.martinus.sk. Pre viac informácia môžete
kontaktovať priamo autora M. Búrana.

90 rokov Mária Škápiková

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.
Narodili sa: Vivienne Smetanová, Erika Olahová,
Jakub Zubák, Paulo Hanišák, Richard Chovanec,
Tadeáš Filo, Michaela Pavlíková
Zomreli: Štefánia Reháková, Alžbeta Hlavatá, Viera
Sabová
Pripravujeme
18. 10. 2014 Stretnutie dôchodcov
22. 11. 2014 Jablkovo-orechové hody
05. 12. 2014 Stretnutie s Mikulášom
12. 12. 2014 Stolnotenisový turnaj žiakov
13. 12. 2014 Stolnotenisový turnaj dospelých
14. 12. 2014 Vianočný koncert - Rodina Hlbocká
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