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Milí spoluobčania.
Máme tu konečne vytúžený čas dovoleniek, prázdnin a oddychu, čas, kedy
by sme mali na chvíľku, ako sa hovorí
vypnúť a nabrať nové sily. Niekto trávi dovolenku v zahraničí pri mori, niekto na Slovensku a niekto doma....Ale
myslím si, že cieľom každého je relax
a oddych, či už aktívny, alebo pasívny.
Dôležitým prvkom, ktorý vplýva na to,
ako strávime dovolenku, je i počasie. No
a to nás v poslednom období prekvapuje
svojou, nazvime to, extrémnosťou. Extrémne horúčavy sa striedajú s prívalovými dažďami a vetrom, čo síce bolo
i v minulosti, ale zdá sa, že nie až tak
intenzívne. Prívalový intenzívny dážď
je živel, ktorý vie narobiť veľké problémy i škody (samozrejme tak, ako aj iné
„meteoextrémy“) a preverí okrem iného
i kanalizačný systém tej - ktorej lokality, obce, či mesta. A tak to bolo i u nás.
Tu si treba uvedomiť, že na takéto extrémy nie je a nemôže byť pripravená
kanalizácia v žiadnom sídle (to by sme
museli mať kanalizačné potrubie ako na
ropovode.....), o čom svedčia i ďalšie
mestá, či obce, ktorých takáto dažďová
vlna postihla, a ktorej kanalizačná sieť
to nezvládla. Tu si treba uvedomiť a brať
v úvahu i to, v akej lokalite bývame, teda
či bývame v nižšie položenej časti obce,
alebo pri mieste, kde sa spájajú jednotlivé kanalizačné stoky (potrubia). Tam je
nával vody vždy väčší a riziko jej úniku
z kanalizácie pravdepodobnejšie. Samozrejme povinnosťou obce je odstraňovať,
či zmierňovať tieto neduhy, ale opakujem, počasie je „vis maior“, teda vyššia
moc, čo je zvláštna právna skutočnosť,
spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej neodvrátiteľnej a nezavinenej
udalosti, ktorá spôsobí škodu, napr. prírodné udalosti ako povodeň, zemetrasenie, niečo, čo nemožno ovplyvniť. A na

takéto nevyspytateľné udalosti sa nie
je jednoduché, a v mnohých prípadoch
ani možné, na sto percent pripraviť. Ale
čo nás najviac trápi je to, že do kanalizačného potrubia, ktoré nie je určené
na splašky, ľudia tieto splašky priamo
vypúšťajú, teda odpadovú vodu z kúpeľní, kuchýň a najmä z toaliet. A to sa
potom pri takýchto prívalových dažďoch
negatívne prejaví. A to už vyššia moc nie
je, to je nezodpovednosť a doslova protizákonné konanie jednotlivcov. Preto aj
touto cestou apelujem na občanov, aby
nevypúšťali splašky, najmä z WC priamo
do kanalizácie, ktorá nie je na to určená. Na to by mal mať každý vybudovanú
žumpu. Lebo potom nastávajú situácie
pri veľkých a intenzívnych prívalových
dažďoch, že splašky sa objavia vo dvoroch a záhradách občanov, kde kanalizácia, ako sa povie „vyrazí“ a verte, nie je
to nič príjemné. A to nie je jediný dôvod,
prečo by sa splašky nemali dostávať do
dažďovej kanalizácie. Jedným z hlavných
dôvodov je ekologický faktor, nakoľko
takto sa znečisťujú spodné i povrchové
vody, čo už je dosť závažný argument na
to, aby sa každý z nás zamyslel nad daným neduhom. Chcem zdôrazniť, že obec
robila a v súčasnosti robí maximum preto, aby kanalizačná sieť fungovala ako
má a v súčasnosti takisto robíme všetko pre to, aby bola odkanalizovaná celá
obec. Ako som už spomínal v minulosti,
sme jedna z mála obcí, ktorá má všetko
pripravené na dobudovanie kanalizácie,
čo stálo nemálo úsilia i financií (povolenia, projektové dokumentácie, stavebné
povolenia....) a sme okamžite pripravení kanalizáciu dobudovať, ak nám budú
pridelené finančné prostriedky z príslušných fondov (rozpočet na celý projekt je
viac ako 4 mil. eur).
Školákom nastal čas prázdnin, čas,
keď odložia školské tašky a povinnosti a oddajú sa sladkému ničnerobeniu

a oddychu. Ale i v týchto bezstarostných
chvíľach treba mať na zreteli nástrahy
leta, najmä čo sa týka kúpania, nielen
v prírodných nádržiach, ale i na kúpaliskách a aquaparkoch. Ale nielen tam,
ale i na cestách treba byť opatrný, lebo
cez prázdniny býva viacej nehôd s účasťou školopovinných detí. Snažme sa
pri všetkých tých letných radovánkach
a zábavách správať tak, aby sme sa na
konci školského roka stretli všetci zdravý, plný elánu a chuti do práce. Keď už
sme pri škole, tak chcem pripomenúť, že
v pavilóne mimoškolskej činnosti chceme v rámci jeho rekonštrukcie, pripraviť
priestory i pre materskú školu. To znamená zriadiť herňu, spálňu, kabinet pre
učiteľky a čo je najdôležitejšie, sociálne
zariadenia. Začať chceme už cez tieto
prázdniny. Je to veľká investícia, lebo
kritériá na zriadenie takýchto priestorov
pre škôlkarov sú veľmi prísne. Preto to
chceme robiť postupne a verím, že k spokojnosti všetkých. Lebo sú tendencie, že
by „predškoláci“ mohli byť umiestňovaní
čo najbližšie ku škole a tak sa postupne pripravovali na školský režim. Tu by
sme mali výhodu v tom, že takíto škôlkari by sa stravovali v priestoroch školskej jedálne, teda v priestoroch, kde sa
budú stravovať i ako školáci. V prípade,
že bude postačovať kapacita v súčasnej
materskej škole, budú novovytvorené
priestory využívané na účely potrieb základnej, poprípade i materskej školy.
		
Na záver mi dovoľte, aby som dovolenkárom poprial príjemnú dovolenku,
školákom veselé prázdniny a nám všetkým spoločne krásne, teplé, ničím nerušené leto, prežité v pohode, zdraví a ...
s úsmevom na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z rokovania zastupiteľstva
3. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo 27. júna
2019. Rokovanie viedol Ing. Silvester
Nestarec, starosta obce. Prítomných
bolo 8 poslancov, kontrolórka obce,
účtovníčka obce, zapisovateľ, riaditeľka ZŠ a konateľka Obecného podniku
Jablonica.
OZ schválilo:
- program 3. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti
– novovytvorených pozemkov registra
„C“, parc. č. 3408/2 lesný pozemok,
v podiele ¼, vo výmere dielu 27 m2, parc.
č. 3403/10 trvalý trávny porast v podiele ¾ vo výmere dielu 12 m2, parc.
č. 3403/6 ostatná plocha v podiele ¾
vo výmere dielu 48 m2, žiadateľovi
Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826
19 Bratislava, za všeobecnú hodnotu
pozemkov 3,82 €/m2, stanovenú v súlade s Vyhláškou MS SR č. 492/2004
Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty
nehnuteľností v platnom znení, z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
Dôvody hodné osobitného zreteľa:
Jedná sa o spoluvlastnícke podiely novovytvorených pozemkov, ktoré budú
trvalo zabraté líniovou stavbou „Cesta
I/51 Biela hora – zosuv“,
- prenájom dielu 3 pozemku v k.ú.
Jablonica, parc. reg. „C“ č. 3669/1
lesný pozemok, vo výmere 3 m2 žiadateľovi Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova
19, 826 19 Bratislava, za cenu 2,87€/
m2/rok, určenú v súlade s Vyhláškou
MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty nehnuteľností
v platnom znení, z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Dôvody hodné
osobitného zreteľa: Prenajímaná časť
pozemku bude slúžiť žiadateľovi ako
manipulačná plocha pri realizácii líniovej stavby „Cesta I/51 Biela hora
– zosuv“,
- prenájom nebytových priestorov
v budove autobusovej stanice, súpisné č. 786 nachádzajúce sa na parcele
č. 311/4, za účelom prevádzkovania
bufetu, za najvyššiu ponúknutú cenu
150 €/ mesiac za celý predmet nájmu, nájomcovi Michaela Kleinová, 906
32 Jablonica, a zároveň OZ poverilo
starostu obce uzatvorením nájomnej
zmluvy s nájomcom na dobu určitú 5
rokov,
- Všeobecne záväzné nariadenia
obce Jablonica č. 4/2019 o výške
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov škôl
a školských zariadení na území obce
Jablonica,
- dodatok č. 2 k VZN č. 2/2017 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce Jablonica,

- Záverečný účet obce za rok 2018
a celoročné hospodárenie bez výhrad,
-prebytok rozpočtu v sume
215
283,72 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) a zistený
podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm.
c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
v rozpočtovom roku 2018 nasledovne:
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané prostriedky v sume 6
523,87 EUR (133,28 eur zo ŠR určené
na dopravné, 1 651,92 eur určené do
fondu prevádzky, údržby a opráv v nájomných bytoch a 4 738,67 eur určené
na školské stravovanie v ŠJ a školné
ŠKD).
Na základe uvedených skutočností
obecné zastupiteľstvo schvaľuje zúčtovať výsledok hospodárenia vo výške
208 759,85 EUR na tvorbu rezervného fondu,
- použitie rezervného fondu vo výške 208 759,85 EUR na financovanie
kapitálových výdavkov v roku 2019
a splácanie úveru v roku 2019,
- 2. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2019
v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm.
b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy podľa predloženého návrhu,
- poradovník na pridelenie uvoľneného 2- izbového nájomného bytu č.
1 v nadstavbe Zdravotného strediska
tak, ako bol schválený komisiou, zriadenou starostom obce:
1.) Katarína Konopová, Jablonica č.
494
2.) Simona Jurovatá, Jablonica č.
512
3.) Jana Vajíčeková, Diakovce č. 737
4.) Adriána Ščepková, Cerová č.
336,
- pridelenie 2-izbového nájomného
bytu č. 1 v nadstavbe Zdravotného
strediska uchádzačovi Katarína Konopová, Jablonica č. 494,
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2019,
- zmenu prílohy č. 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva podľa predloženého návrhu
- dohodu o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku obce Jablonica v k.ú. Jablonica, parcela registra „C“
č. 2035 o výmere 0,5 m2 užívateľovi
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála
L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, za
účelom umiestnenia monitorovacieho
objektu a následných vstupov na pozemok za účelom odberu vzoriek podzemných vôd,
- použitie rezervného fondu vo výške 30 000,00 EUR na financovanie

kapitálových výdavkov v roku 2019
- rekonštrukcia a úpravy vnútorných
priestorov pavilónu mimoškolskej činnosti.
OZ súhlasilo:
- so zápisom geometrického plánu
č. 9/2019, vyhotoveného Tomášom
Holičom, GeoTime, Prievaly č. 352
a overeného Okresným úradom Senica, odbor katastrálny, dňa 19.3.2019
pod číslom 206/2019 a s tam uvedeným rozdelením pozemkov za účelom
výstavby rodinných domov,
- s kúpou nehnuteľnosti po nebohej Márii Horniakovej, rod dom súp.
č. 429, postavený na parcele č. 575
a parcely registra „C“ č. 575 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 615
m2 a parc. č. 576 záhrada vo výmere
900 m2 za dohodnutú cenu 2 000 €,
- s nadobudnutím nehnuteľnosti
– prebytočného majetku štátu – budovy bývalého pivovaru, súp. č. 353,
nachádzajúcej sa na parcele reg. „C“
č. 675/1 a parcely reg.“C“ č. 675/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere
1028 m2, v k.ú. Jablonica.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na
2. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 28. 03. 2019,
- správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018,
- správu o hospodárení Obecného
podniku Jablonica s.r.o. za rok 2018,
- informatívnu správu o dosiahnutých
výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ
za I. polrok školského roka 2018/2019,
- správu nezávislého auditora o overení
účtovnej závierky, zostavenej
k 31.12.2018.
Rôzne
Starosta informoval o situácii pri
projekte IBV Políčko investora ST Projekt Bratislava. I keď je to súkromná
investícia, ale týka ds našich občanov,
tak kontaktoval zástupcu investora,
aby zistil podrobnosti, prečo sa ešte
nezačalo s prácami na infraštruktúre.
Podľa dostupných informácií všetko
stojí na tom, že SPF Bratislava doteraz
nevydal stanovisko k projektovej dokumentácii k územnému konaniu i napriek tomu, že žiadosť mu bola doručená ešte vo februári 2019 a doplnená
v apríli 2019. Investor o tom predložil
aj doklad, ktorý bol poslancom predložený. Starosta sa celú vec snažil
riešiť i so zástupcami SPF, nakoľko je
v záujme obce a občanov, aby sa veci
pohli. O výsledku bude poslancov informovať.
Ďalej starosta oboznámil poslancov
so stanoviskom komisie sociálnej, sta-

3

NAŠA JABLONICA / máj - jún 2019 / www.jablonica.sk

rostlivosti o rodinu a verejný poriadok
v súvislosti s príspevkom na obedy
pre dôchodcov. Komisia neodporučila zavádzať v súčasnosti tento nový
príspevok, nakoľko príspevky na obed
dôchodcom za daných podmienok sú
u nás nesystémovým riešením, lebo
v súčasnosti obedy odoberá len asi 10
dôchodcov a nie každý by mal nárok
na príspevok. Muselo by sa prihliadať
k výške dôchodku a takto odstupňovať príspevky s tým, že napr. pri dôchodku nad určitú hranicu (napr. 400
€, či 500 €), by nebol nárok na tento
príspevok. Takisto sú dôchodcovia,
ktorí sa nechcú stravovať týmto spôsobom a vzhľadom k výške dôchodku
by mali nárok na príspevok a takíto by
sa mohli cítiť diskriminovaní. Starosta nakoniec informoval o tom, že obec
má v rozpočte vyčlenené príspevky na
pomoc dôchodcom a sociálne slabším
občanom, i platné VZN a dôchodcovia
a sociálne slabší občania môžu o príspevok (napr. jednorazový) požiadať,
kde Komisia sociálna, starostlivosti
o rodinu a verejný poriadok žiadosti
individuálne posudzuje, čo je systém
adresnejší a spravodlivejší. Poslanci
sa so stanoviskom komisie stotožnili.
V ďalšom starosta informoval, že
boli na obecný úrad doručené dve
žiadosti o odkúpenie časti obecných
pozemkov. Jednou zo žiadostí je žiadosť pána Daniela Krutého, Jablonica č. 578 o odkúpenie časti pozemku
v k.ú. Jablonica parc. č. 392/5 (podľa priloženého nákresu), ktorý susedí
s jeho pozemkom parc. č. 392/31. Po
preštudovaní žiadosti bolo zistené, že
podobná žiadosť p. Krutého sa už prejednávala na obecnom zastupiteľstve

v roku 2013,
kde obecné
zastupiteľstvu nesúhlasilo s odpredajom
časti pozemku
parc.č.
392/5,
ale
súhlasilo so
zriadením vecného bremena práva
prechodu a prejazdu. Podľa vyjadrení niektorých poslancov, ktorí toto
v roku 2013 prejednávali, sa nejedná
o tú istú časť pozemku, bude potrebné
to riešiť v príslušnej komisii na tvári
miesta s tým, že zrejme bude potrebné
osloviť i p. Palkoviča, majiteľa pozemku parc. č. 391/4, ako má zamerané
a postavené oplotenie jeho pozemku,
nakoľko je možné, že nie je presné.
Súčasne starosta informoval o tom,
že pán František Krasňanský, Vajnorská 98 H, 831 04 Bratislava stornoval
žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú.
Jablonica, parc.č. 1588 (v smere na
Senicu vpravo v stúpaní na Vývoze),
ktorý susedí s jeho oploteným pozemkom. Stornovanie zdôvodnil tým,
že v súčasnosti nemôže parcelu z finančných dôvodov odkúpiť (5 €/m2).
Starosta uviedol, že p. Krasňanskému odporučil, aby si dal vypracovať
znalecký posudok, kde by bola cena
nižšia, vzhľadom na polohu a využitie
pozemku. Súčasne ale p. Krasňanský
podal žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov parc. č. 1606, a 1607,
podľa priloženého nákresu, ktorý takisto susedí s jeho pozemkom. Je to
časť prístupovej poľnej cesty pri pozemku p. Oslejovej. Starosta navrhol,
aby aj tento prípad bol posudzovaný
na tvare miesta príslušnou komisiou,
s čím poslanci súhlasili.
Ďalej poslanec Škápik opäť poukázal na nevhodné parkovanie vozidiel

p. Malíka, ktorý odstavuje vozidlá na
zelenej ploche pri svojom rodinnom
dome súp. č. 241 a tých vozidiel je
stále viac (4-6). Starosta uviedol, že
s pánom Malíkom o tejto veci jednal,
takisto ako s ďalšími, ktorí takto vozidlá vo veľkom počte odstavujú na
verejných priestranstvách. P. Malík
prisľúbil nápravu, čo aj na čas dodržal,
ale opäť tam vozidlá začal odstavovať.
Starosta uviedol, že opäť p. Malíka
upozorní.
Starosta obce Ing. Nestarec informoval zastupiteľstvo o pripravovanej
oslave 120. výročia železničnej trate
Jablonica - Brezová pod Bradlom dňa
14. 09. 2019. Záujmové združenie,
ktoré túto akciu organizuje v spolupráci so ŽSR, požiadalo obec o sponzorský dar a súčinnosť pri podujatí,
počas ktorého bude premávať mimoriadny vlak a nadväzovať naň budú
ďalšie podujatia v dotknutých obciach.
Starosta vyslovil, že obec zabezpečí
kultúrny program v spolupráci s niektorou z organizácií, ako aj prezentáciu obce pre návštevníkov. Sponzorský dar bol navrhnutý vo výške 150
€, s čím poslanci jednohlasne súhlasili.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
informáciami a diskusnými príspevkami z 3. 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

OBEDY ZADARMO, NIE SÚ OBEDY ZADARMO.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici schválilo na svojom
zasadnutí dňa 27.6.2019 VZN č. 4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
a nákladov škôl a školských zariadení na území obce
Jablonica, v ktorom sú okrem iného upravené i podmienky poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, poskytnutú na zabezpečenie obeda
a iného jedla v sume 1,20 €. Sú to tzv. „obedy zadarmo“,
ktoré ale, už i v medializovaných správach, kompetentní
upravili tak, že to nie sú obedy zadarmo, ale zjednodušene
povedané, je to príspevok na stravu. Dôležité je uvedomiť
si, že tento príspevok je príspevok len na potraviny (ako
sa hovorí, na to, „čo sa dáva do hrnca“) a všetky ostatné
náklady idú na vrub zriaďovateľa, teda obce a školy. Čiže
náklady na nákup potrebného vybavenia, ako sú varné
panvice, hrnce, hrnčeky, taniere, príbory a mnoho ďalších vecí, potrebných na zvýšený počet stravníkov sú len
vstupné investície, ktoré v súčasnosti zatiaľ predstavujú
cca. 5 tisíc eur z rozpočtu obce. Samozrejme z dlhodobého hľadiska budú zvýšené náklady i na mzdy personálu,
ktorý by sa mal posilniť, na energie, údržbu a podobne.
Z toho dôvodu bol schválený v uvedenom VZN i nový poplatok, tzv. režijné náklady v sume 5 €/mesiac/stravník,
ktorý bude slúžiť na tieto účely. Tu chcem ale pripomenúť,
že suma takto vybratých finančných prostriedkov ani zďaleka nepokryje tieto náklady, je to len minimálna spoluúčasť stravníka. I z toho je zrejmé, že „obedy zadarmo“,

nie sú obedy zadarmo a bremeno zvýšených nákladov
na tieto „obedy zadarmo“ zostáva na obci a škole. Dôležitým prvkom v celom procese je skutočnosť, že dotáciu na stravu dostaneme len vtedy, ak sa dieťa zúčastní
vyučovacieho procesu a stravu odoberie. Čiže len za
splnenia týchto dvoch podmienok štát poskytne dotáciu.
A i s týmto sú spojené zvýšené administratívne a byrokratické povinnosti. Tu je dôležité zdôrazniť, že rodičia by mali
včas a riadne odhlasovať svoje deti zo stravy, v opačnom
prípade musia uhradiť stravnú jednotku, ustanovenú vo
finančnom pásme (I. finančné pásmo, kde sme zaradení
– tabuľka spolu s príslušnými sumami je uvedená v spomínanom VZN), nakoľko strava bola pripravená, ale dotáciu
na ňu nedostaneme.
Podmienky a spôsob odhlasovania zo stravy je takisto
podrobne popísaný v príslušnom VZN. So všetkými podrobnosťami a procesmi boli rodičia oboznámení na rodičovskom združení dňa 25.6.2019 a v neposlednom rade je
možnosť informovať sa priamo u vedúcej školskej jedálne,
prípadne priamo u zriaďovateľa. Tu chcem zdôrazniť, že
všetko sme sa snažili koncipovať tak, aby sa to čo najmenej dotklo rodičov i žiakov nielen administratívne, ale aj
finančne. A samozrejme tak, aby spolupráca, rodič – škola - zriaďovateľ bola čo na najlepšej úrovni k spokojnosti
všetkých strán.
Pre informáciu prikladáme príslušné ustanovenia VZN,
týkajúce sa tejto problematiky:
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§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov, výška príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri ZŠ
Jablonica

Materská škola

1.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov nasledovne:

Desiata (€)

Obed (€)

Olovrant (€)

Spolu (€)

stravníci od 2 – 6 rokov

0,34

0,80

0,23

1,37

poldenný poplatok za stravu *1

0,34

0,80

-

1,14

Základná škola
stravníci od 6 – 11 rokov

-

1,08

-

1,08

stravníci od 11 – 15 rokov

-

1,16

-

1,16
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VOĽBY DO EURÓPSKEHO
PARLAMENTU 2019 V JABLONICI
V sobotu 25. mája sa na celom Slovensku otvorili opäť volebné miestnosti, a nie inak tomu bolo aj v našej obci.
Volili sme si svojich zástupcov na 5 ročné obdobie do Európskeho parlamentu,
ktorí kandidovali naprieč 31 politickými
subjektmi, ktoré podali kandidátne listiny na Ministerstve vnútra SR.
V Jablonici bol utvorený 1 okrsok
v zasadacej miestnosti Obecného
úradu. Volebná miestnosť bola otvo-

rená presne o 07:00. Hlasovanie
v našej obci malo pokojný priebeh
bez komplikácií, volebná komisia neriešila žiadne závažné podnety a poúčala občanov o spôsobe hlasovania
v zmysle zákona. Hlasovanie bolo
ukončené presne o 22:00, následne
boli sčítané hlasy a spísaná zápisnica,
ktorá bola odovzdaná okresnej volebnej komisii a sumarizačnému útvaru,
s nasledovnými údajmi a výsledkami:

Počet zapísaných voličov: 1909
Počet vydaných obálok: 424
Účasť voličov: 22,21 % (celoslovenská účasť 22,74 %)
Počet odovzdaných obálok: 424
Počet platných hlasov: 402
Pozn.: Subjekty sú zoradené podľa
čísla, ako na hlasovacích lístkoch.

*1 poldenný poplatok za stravu = pre deti, ktoré v škôlke nespia a neolovrantujú

2.) V zmysle § 142a školského zákona, v spojení s § 4
ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky zriaďovateľ obec Jablonica, znižuje
úhradu zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy alebo základnú školu
o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa poskytnutú na zabezpečenie obeda a iného jedla
v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole,
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.

podmienky, že sa dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu
a odobralo stravu.

3.) Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň,
ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie
deťom materských škôl za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca nasledovne:

6.) V prípade ak dieťa nie je včas odhlásené z odberu
stravy, alebo v prípade neodobrania objednanej stravy,
je zákonný zástupca dieťaťa, na ktoré sa vzťahuje
ustanovenie § 4 ods.3 písm. b) a odseku 4 tohto nariadenia,
povinný uhradiť plnú úhradu stravy, podľa finančného
pásma stravovacieho zariadenia (viď tabuľka v odseku
1), nakoľko v takýchto prípadoch sa dotácia neposkytuje.
V prípade, ak rodič nestihne dieťa včas odhlásiť a takéto
dieťa sa nezúčastní vyučovacieho procesu, môže si rodič,
resp. ním určená osoba vyzdvihnúť obed do čistých
obedárov zo zadnej strany školskej jedálne v čase od
11:00 do 11:20 hod. po ohlásení sa na telefónne číslo
0911 994 993 - vedúcej školskej jedálne. Poplatky za
včas neodhlásenú stravu sa budú vyúčtovávať na konci
aktuálneho kalendárneho mesiaca.

a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za deti,
ktoré nenavštevujú posledný ročník materskej
školy (t.j., že nie sú zaradení v skupine „predškolákov“),
a to nasledovne:
- pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – denné) vo
výške 1,37 €,
- pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – poldenné)
vo výške 1,14 €.
b) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov podľa 1. finančného pásma
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za deti,
ktoré navštevujú posledný ročník materskej
školy (t.j., že sú zaradení v skupine „predškolákov“),
rozdiel medzi výškou nákladov za nákup potravín za
dieťa v materskej škole a výškou štátnej dotácie na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, a to
nasledovne:
-pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – denné) vo
výške 0,17 €,
-pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – poldenné)
vo výške 0,00 €, za podmienky, že sa dieťa v daný deň
zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej
škole a odobralo stravu.
Poplatky podľa tohto odseku budú splatné do 20-teho
dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
4.) Zákonní zástupcovia žiakov základnej školy
neuhrádzajú žiadnu čiastočnú úhradu nákladov, nakoľko
je hradená z dotácie podľa odseku 2 tohto paragrafu za

5.) Odhlásiť, respektíve prihlásiť sa na stravu je možné
od 6:00 do 14:00 hod. deň vopred, osobne u vedúcej
školskej jedálne, prípadne telefonicky, alebo formou SMS
na telefónnom čísle 0911 994 993, prípadne mailom
na skolskajedalenjablonica@gmail.com. Odhlásenie
zo stravy cez víkend je možné len formou SMS, alebo
mailu. V neočakávaných prípadoch (napríklad pri náhlom
ochorení) je možné dieťa odhlásiť do 6:30 hod. daného
dňa, avšak iba v prvý deň ochorenia.

7.) V zmysle § 6 VZN obce Jablonica č. 3/2019 výška
príspevku na režijné náklady v zariadení školského
stravovania (ďalej len „školská jedáleň“), ktorej
zriaďovateľom je obec Jablonica, je určená v sume 5 €
/mesiac/žiak , ktorý sa stravuje v zariadení školskej
jedálne, a bude splatný do 20-teho dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca. Režijné náklady je možné uhradiť
aj polročne, to znamená 25 € v mesiaci september a 25 €
v mesiaci január alebo na celý školský rok vo výške 50 €
v mesiaci september. Povinnosť úhrady režijných nákladov
sa nevzťahuje na stravníkov, uvedených v § 4 ods. 3 písm.
a) tohto nariadenia.
8.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom
škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho Úradu
verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa
1. finančného pásma ako pre vekovú kategóriu 15-19
ročných stravníkov vo výške 1,26 € a režijné náklady
sú vo výške 1,74 €.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

číslo
subjektu

názov politického subjektu

1

SMER - sociálna demokracia

2

Kresťanská demokracia - Život a prosperita

počet platných
hlasov

podiel platných
hlasov v %

106

26,36

7

1,74

3

Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

54

13,43

4

KOREKTÚRA - Andrej Hryc

3

0,74

5

Slovenská národná strana

22

5,47

6

SME RODINA - Boris Kollár

16

3,98

7

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO)

22

5,47

8

STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

1

0,24

9

Strana práce

1

0,24

10

Strana tolerancie a spolunažívania

1

0,24

11

HLAS ĽUDU

2

0,49

13

DOPRAVA

3

0,74

14

Kresťanskodemokratické hnutie

15

3,73

15

Strana zelených Slovenska

7

1,74

18

Strana rómskej koalície - SRK

4

0,99

23

Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR - strana práce

25

Sloboda a Solidarita

27

NAJ - Nezávislosť a Jednota

28

Kresťanská únia

29

Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia

87

21,64

31

NÁRODNÁ KOALÍCIA

4

0,9

2

0,49

27

6,71

3

0,74

15

3,73

Súhrnné výsledky aj s prednostnými hlasmi pre jednotlivých kandidátov za celú Slovenskú republiku, jednotlivé
kraje, obvody, okresy, obce a okrsky môžete nájsť na stránkach ŠÚ SR: https://volbysr.sk/sk/index.html
Mgr. Martin Štvrtecký
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NOVINKY
ZO ŠKOLSKEJ JEDÁLNE
Veľkonočný čas sa v školskej jedálni
niesol v znamení úprav a renovácií.
Počas prázdnin sme dali našej
jedálni nové, veselé farby a vymenili
výdajné okienko za nové. V duchu
pozitívnych zmien sa budeme snažiť
aj naďalej, aby sa deti pri obede
cítili čo najpríjemnejšie. Za pomoc
a odvedenú prácu ďakujem všetkým,
ktorí pri renovácií a maľovaní pridali
pomocnú ruku.
Vynovené priestory sme dali do
pozornosti aj verejnosti, ktorá sa
zúčastnila dňa 8.5.2019 školskej
akcie s názvom ,,Deň detského
úsmevu“. Rodičia a návštevníci mali
v priestoroch jedálne pripravené
menšie občerstvenie, ktoré bolo
účelne pripravené z noriem, ktoré
sa denne používajú pri varení jedál
pre deti. Rodičia teda mali možnosť
ochutnať šaláty, nátierky, či koláče,
ktoré sú pripravované rovnako ako
im deťom, či už v škôlke alebo škole.
Akcia sa niesla príjemným duchom
a my za všetky pozitívne spätné
väzby ďakujeme.
Dňa 25.6.2019 sa v priestoroch
školskej jedálne uskutočnilo mimoriadne rodičovské združenie z dôvodu
zavedenia dotácie na obedy pre žiakov základnej školy a predškolákov

do praxe. Účelom združenia bolo priblíženie podmienok na získanie dotácie rodičom. Rodičia, ktorí odovzdali
platné prihlášky budú mať nárok od
1.9.2019 na dotáciu od štátu na potraviny vo výške 1,20€ na deň. Prosím
rodičov, ktorí majú nejasnosti alebo

otázky týkajúce sa nových usmernení pre stravníkov, aby neváhali kontaktovať vedúcu školskej jedálne p.
Simonu Dvorskú telefonicky alebo
osobne. Ďakujem a prajem príjemné
leto.
Simona Dvorská

vedúca školskej jedálne

ZPOZ v kynologickej
Akadémii
Finančnej správy

Cyklistické preteky
Okolo Slovenska
aj cez Jablonicu
Do Senice zavítal prípravný tím
medzinárodných cyklistických pretekov OKOLO SLOVENSKA na čele
s prezidentom Slovenského zväzu cyklistiky Petrom Privarom, aby
s vedením mesta prebrali podrobnosti záverečnej etapy týchto pretekov.
Posledná 4. etapa povedie 21.
septembra z Hlohovca do Senice.
Jablonickí diváci majú možnosť vidieť cyklistov prechádzať okruhom
Senica - Prietrž – Osuské – Jablonica – Senica 2x, a napokon aj v cieli,
ktorý bude na Námestí oslobodenia
v Senici.
V okolí námestia budú môcť fanúšikovia cyklistiky vidieť tímové autobusy profesionálnych World tímov.
Okrem Deceuninck – Quick-Step
a Bora - hansgrohe, ktoré nešetrili slovami chvály po svojej minuloročnej premiére na slovenských
cestách, sa tentoraz podarilo vybaviť ešte ďalšie tri zoskupenia z najvyššej kategórie UCI. Budú to CCC
Team, UAE Team Emirates a Groupama - FDJ. Jednotlivé zloženia pretekárskych tímov budú upresnené neskôr.

Členovia Zboru pre občianske záležitosti v Jablonici, Anna Dingová, Alena Gurínová a Bohumil Holásek, sa
na pozvanie zúčastnili vítania ruskej
delegácie v kynologickej Akadémii Finančnej správy SR v Gajaroch.
Ruskú návštevu uvítali tradične

chlebom a soľou a zaspievali im typické záhorácke pesničky. Delegácia
colnej správy z Ruskej federácie i príslušníci Finančnej správy SR ocenili
kultúrnu vložku a obdivovali krásny
jablonický kroj.
Mgr. Martin Štvrtecký

Mgr. Martin Štvrtecký

PROTEST ZA OBCHVAT OBCE

Oznámenie výsledku vybavenia petície č. 08/2019
Vybavovateľ petície: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dňa 14.06.2019 aktivisti Spolu za
obchvat na Záhorí zorganizovali protestnú blokádu cesty 1.triedy, ktorá
vedie priamo cez obec Jablonica.
Protest bol odozvou na odpoveď
ministerstva dopravy SR po tom,
čo aktivisti odovzdali petíciu s vyše
1200 podpismi Jabloničanov. Podľa
ministerstva je obchvat obce Jablonica neopodstatnený a je plánovaný
v dlhodobom výhľade.
Zablokovaním dopravy na 20 minút
sme chceli upozorniť na kritický stav
dopravnej situácie na Záhorí. Veľkým
problémom je nesprávnosť údajov,
ktorými argumentuje ministerstvo.
Tie sa odlišujú od nášho meranie
z mája 2018 o vyše 2 000 dopravných
prostriedkov menej, ktoré prejdú
cez našu obec. Podľa nášho merania
len za 18 hodín prejde obcou denne
vyše 10 000 vozidiel, z toho cez
2 000 nákladných automobilov. Preto
cieľom protestu bolo adresovať na
ministerstvo žiadosť o opätovné
premeranie hustoty dopravy v obci.
Ak ministerstvo našim požiadavkám
nevyhovie alebo nebude postupovať
kroky k zlepšeniu dopravnej situácie
na Záhorí budeme nútený pokračovať
v protestoch.
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Veľmi nás potešila početná účasť
Jabloničanov, ale i občanov okolitých
dedín na proteste, ktorým situácia
taktiež znepríjemňuje život, ale nie
je im ľahostajná a chcú zmenu. Do
budúcna plánujeme opäť petičnú
akciu s väčším rozsahom a podporou
TTSK.

Týmto by sme chceli poďakovať
pánovi starostovi, občanom a ľuďom,
ktorí podporujú naše aktivity a pevne
verím, že v našom spoločnom
boji za obchvat na Záhorí budeme
pokračovať.
Šimon Škápik

Názov petície: Petícia za obchvat v Jablonici.
Text:
Občania obce Jablonica žiadajú o vybudovanie obchvatu v obci Jablonica najneskôr do piatich rokov,
nakoľko cez obec vedie cesta I/51, ktorá slúži aj ako medzinárodná tranzitná doprava z Českej republiky
smerom na Trnavu, Brezovú pod Bradlom a Rohožník, čo spôsobuje nadmernú hluk a majetkové škody.
Je kvórová: Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 1202
Dátum doručenia: 23.04.2019
Dátum vybavenia: 22.05.2019
Spôsob vybavenia: Nevyhodnotená
Zdôvodnenie vybavenia:
Správcom cesty I/51 je Slovenská správa ciest (ďalej len „SSC“), ktorá eviduje postupné zhoršenie stavu
cesty. V marci 2019 nadobudlo účinnosť memorandum uzatvorené medzi Ministerstvom dopravy
a výstavby SR (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF
SR“), ktorým MF SR vyčlenilo 200 mil. eur/4 roky na opravu a údržbu ciest I. triedy. Podľa dostupných
informácií by sa z týchto peňazí mal opraviť aj úsek cesty I/51 hraničný most ev. č. 51/004 cez rieku
Morava medzi obcami Holíč - Hodonín, I/51 Radošovce - Lopašov, I/51 Senica prieťah, I/51 Jablonica
esíčko - prieťah a I/51 Biela Hora - prieťah. Úsek cesty I/51 Trnovec - Radošovce je zaradený medzi
rezervnými projektmi.
SSC dala v roku 2017 vypracovať štúdiu realizovateľnosti s názvom „I/51, I/61 Hranica SR/ČR - Holíč Senica - Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, štúdia realizovateľnosti“. Cieľom štúdie realizovateľnosti
bolo navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51,
I/61 Hranica SR/ČR- Holíč -Senica -Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou, vyhodnotenie už navrhnutých trás,
prípadne doplnenia variantov a ich zhodnotenie. SSC má v investičnom pláne zaradený projekt „I/51
Senica - Jablonica - Trstín“, ktorý je rozdelený na 4 stavby. V súčasnosti je zo strany SSC zabezpečovaná
príprava projektovej dokumentácie na 1. stavbu, a to obchvat mesta Senica, ktorý má na tomto ťahu
najväčšiu prioritu. Na celú investičnú akciu je zabezpečovaná príprava aktualizácie posúdenia vplyvov
na životné prostredie (EIA) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR).
Obchvat obce Jablonica je zaradený v investičnom pláne SSC v rámci stavby „I/51 Senica - Jablonica Trstín, 2. stavba - obchvat Jablonice“. Štúdia realizovateľnosti vo výsledku nepreukázala
opodstatnenosť realizácie obchvatu obce Jablonica. Meraná intenzita dopravy na úseku cesty I/51
prechádzajúcim obcou Jablonica preukázala 6 280 - 7 470 vozidiel za 24 hod, z toho 1 640 - 1 690
vozidiel nad 3,5 tony, čo v súčasnosti kapacitne predstavuje vyhovujúcu funkčnú úroveň. Štúdia
realizovateľnosti preto odporučila realizáciu obchvatu obce Jablonica až v dlhodobom výhľade.
Záverom uvádzame, že je v záujme ministerstva zosúladiť plánované riešenia s finančnými možnosťami
štátu a s dôrazom na potreby jednotlivých regiónov.

Mladí hasiči
darovali krv
Mnohí naši členovia DHZ Jablonica, sú pravidelnými darcami krvi, za čo boli už ocenení zlatou, striebornou a bronzovou plaketou.
Obdiv patrí všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať najvzácnejšiu tekutinu – krv. Dňa 17.júna 2019 sa naši mladí hasiči
zúčastnili odberu krvi v HTO Skalica.
Ako prvodarcovia to boli Filip Ladányi, Dominik Franek,
Simona Dvorská, Dominik Kubisa a tiež dlhoročný darca
Boris Vrábel.
Patrí im naše poďakovanie a obdiv, že aj touto cestou
chcú pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
Anna Dingová
DHZ
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MAJSTROVSTVÁ SR
MALÝCH PLEMIEN
Kynologický klub Jablonica usporiadal 14. ročník Majstrovstiev SR vo
výkone psov malých plemien. Tieto sa
uskutočnili na Kynologickom cvičisku
Kynológia Jablonica dňa 18. mája 2019
pod záštitou TTSK a OÚ Jablonica.

„ Aj malý pes je pes.“
stal MVDr. Ján Hamerlík so psom malý
bradáč ILEX Malé uško. Už 4. krát
získal titul Majster SR malých plemien,
zároveň mal najlepšiu stopu a poslušnosť (S-98 b., P-91 b., Obr./špec. cviky
95 b.), 2. miesto obsadil tiež MVDr. Ján

Za hodnotné ceny aj zdarný priebeh
celej akcie patrí veľké poďakovanie
hore uvedeným orgánom, sponzorom
a samozrejme členom Kynológie Jablonica.
Božena Hamerlíková
tajomníčka Kynológie Jablonica

Činnosť OZ
Kynológia Jablonica
v 1. polroku 2019
Kynológia Jablonica má aj v roku
2019 bohatú a rôznorodú činnosť:
9. február 2019 – Výročná členská
schôdza
23. marec 2019 – spoluúčasť na akcii Čistý chotár
26. - 27. apríl 2019 – brigáda (kosenie cvičiska a jeho bezprostredného
okolia)
27. apríl 2019 – Jablonica, ukážky
výcviku psov – Jablonická 10 – Memoriál Félixa Rímeša
29. apríl 2019 – Košariská, ukážky
výcviku malých plemien v spolupráci
s Finančnou správou

9

NAŠA JABLONICA / máj - jún 2019 / www.jablonica.sk

KRST KNIHY
„Väzenie Dúfať“
21. júna 2019 o 17. hodine sa
v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil krst novely Väzenie. Dúfať. od
nášho spoluobčana, jablonického básnika a prozaika Miroslava Búrana. Popri niekoľkých básnických zbierkach
je to v poradí už tretia novela tohto
talentovaného spisovateľa. Predtým
mu vyšla novela Návrat do prítomnosti (2015) a novela Poblúdenie (2016).
Celý program bol prezentovaný na literárno-hudobnom pozadí Vybrané
úryvky z textu novely publiku, ktoré
naplno obsadilo prezentačnú miestnosť
a bolo medzi nimi možno nájsť aj autorovu rodinu, kamarátov a kamarátky,
dramatizačne prednášal Gregor Hološka a program hudobne aranžoval Igor
Ričány, ktorý k príležitosti krstu zhudobnil a napokon zahral aj zaspieval
Miroslavom Búranom textovo dopracovanú pieseň s názvom Prišla si z krstenej novely. Spomedzi pozvaných hostí
treba spomenúť aj Ľudmilu Pilnú, ktorá
okrem Igora Ričányho rovnako úzko
spolupracuje s Mirom a bola ilustrátorkou niektorých jeho predchádzajúcich prác − básnickej zbierky Potreba

milovať a novely Návrat do prítomnosti. Ľudka prítomným na nástenke
vystavila knižné nákresy a v diskusii
podrobnejšie zinterpretovala novelové ilustrácie. Po krátkom predstavení
profilu Miroslava Búrana pán starosta
Ing. Silvester Nestarec spolu s Gregorom Hološkom a Ľudkou Pilnou uviedli
knihu do života symbolickým poliatím
imitáciou pálenky. Keďže boli pre hostí k dispozícii autorove predchádzajúce
knihy aj najnovšia novela, po programe

v rámci autogramiády autor ochotne
knihy záujemcom podpísal. Za autora sa žiada poďakovať všetkým, ktorí
mu akokoľvek pomohli pri organizácii
podujatia, a autorovi zasa zaželať veľa
tvorivej inšpirácie pri písaní poézie či
prozaických diel, aby aj naďalej v rámci
slovenských, ale aj zahraničných básnických súťaží a projektov robil dobré
meno nielen sebe, ale aj našej obci.
Andrej Závodný

DEŇ MATIEK

4. máj 2019 – prípravná brigáda
pred Majstrovstvami SR malých plemien
8. a 12. máj 2019 – brigáda (ďalšie
kosenie cvičiska a jeho bezprostredného okolia)
18. máj 2019 - Majstrovstvá SR malých plemien
V daždivom období mesiaca máj
nám prialo počasie a na 2 dni sa
ukázalo veľmi príjemné počasie, čo
sa odzrkadlilo aj vo veľmi dobrej práci
našich malých psíkov.
Na týchto majstrovstvách boli
otvorené 3 súťažné kategórie:
- SMP 1 (Skúška malých plemien 1.
stupňa),
- ZMMP (Základné minimum malých
plemien) a
- BH-SK (Skúška doprovodného psa).
Celkovo bolo prihlásených 10 súťažných tímov. Titul Majster SR bol udelený v najvyššej kategórii, a to SMP
1. Prácu našich tímov posudzoval rozhodca p. Igor Malina a obranu figuroval
figurant p. Lukáš Čurilla.
Náplňou súťažných kategórií ZMMP
a SMP 1 boli tri disciplíny: 1. pachové
práce – stopy, 2. poslušnosť a 3. obrana + špeciálne cviky. Náplňou súťažnej
kategórie BH-SK boli dve disciplíny: 1.
poslušnosť a 2. správanie sa psa v pouličnom ruchu.
Tohtoročným víťazom Majstrovstiev
SR malých plemien (ktg. SMP 1) sa

Hamerlík so sučkou malý bradáč IRIS
Malé uško, zároveň mal najlepšiu obranu/špeciálne cviky (S-96 b, P-81 b,
Obr./šp. cviky 98 b.) a 3. miesto obsadila RNDr. Jana Marečková so sučkou
malý bradáč GINA Malé uško (S-86 b,
P-81 b, Obr./šp. cviky 83 b.).
V kategórii ZMMP: 1. miesto obsadila Božena Hamerlíková so psom malý
bradáč JIMMY JOE Malé uško (S-48
b., P-42 b., Obr./špec. cviky 41 b.), 2.
miesto obsadil Andrej Perička so sučkou malý bradáč ATTESA z Amygemu
(S-36 b., P-35 b., Obr./špec. cviky 35
b.) a 3. miesto obsadila Anna Holeingerová so psom malý bradáč KUBKO
Kelador (S-26 b., P- 47 b., Obr./špec.
cviky 48 b.).
V kategórii BH-SK: 1. miesto obsadila Zuzana Pavlíková so sučkou WŠŠp.
AMY Panitas, 2. miesto Mgr. Miloš Lapák so psom malý bradáč ELO a 3.
miesto Jana Kováčiková so psom krížencom ICING.
Všetci súťažiaci boli odmenení hodnotnými cenami, trofejami aj upomienkovými predmetmi.

26. máj 2019 – celodenná náučná
akcia nielen pre deti s názvom „BUDEM ZÁCHRANÁROM“ na tému – život
zachraňujúce zložky. Akcia bola konaná v súčinnosti organizácií Kynológia
Jablonica, DHZ Jablonica a šikovnej
zdravotníčky - budúcej pani doktorky.
1. jún 2019 – Jablonica, ukážky a aj
samotné organizovanie MDD v parku
+ Senica, ukážky na leteckom dni detí
2. jún 2019 – Rozbehy, ukážky na
MDD + Cífer – Pác, ukážky na MDD
15. jún 2019 – brigáda (priebežné
kosenie cvičiska a jeho bezprostredného okolia)
18. jún 2019 – Smolenice – Memoriál Petra Opálka, ukážky práce záchranárskych psov
22. jún 2019 – Skúšky podľa národného skúšobného poriadku – SMP 2,
SMP 1, ZMMP a BH-SK.
RNDr. Jana Marečková
predsedníčka Kynológie Jablonica

Ako už sa stalo dobrou tradíciou
na Deň matiek, tak si deti z Materskej školy a I. stupňa Základnej školy
v Jablonici pripravili bohatý program,
ktorým chceli poďakovať svojim mamičkám a uctiť si ich. Program bol
pretkaný básňami, piesňami, tancom, spevom a divadielkom - všetko
od folklóru až po modernú kultúru.
Najväčšou odmenou pre malých účinkujúcich boli potlesk a objatie hrdých
matiek za ich vystúpenie. Ďakujeme
pani učiteľkám a deťom za príjemne
strávené nedeľné popoludnie a veríme, že milo prekvapia svoje mamičky
i o rok.
Mgr. Martin Štvrtecký
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70. výročie založenia
Poľovníckeho združenia
Sedemdesiat rokov je už dôvod, aby
sme sa obzreli späť do histórie. Pôvodne bol lov zvierat pre človeka dôležitým, niekedy aj jediným zdrojom
obživy, ktorým si pravekí lovci zabezpečovali prežitie. Význam poľovníctva
sa v priebehu jeho histórie neustále

menil so zmenou prírodných a sociálnych podmienok v spoločnosti. V Jablonickej histórii sa poľovníctvo spomína len okrajovo. Vieme, že počas
feudalizmu bola poľovačka výsadou
bohatých zemepánov. Z dostupných
zdrojov vieme, že v medzivojnovom
období dávala obec Jablonica poľovné
právo do prenájmu na 6 rokov. Výber
uchádzačov sa robil formou verejnej
licitácie. Poľovný revír bol rozdelený
na obecný, revír urbárskej spoločnosti
a panský Windischgräcov revír. Napríklad v roku 1930 bolo v celom Jablonickom revíre ulovených 5 jeleňov, 21
kusov srnčej zveri, 6 diviakov, 163 zajacov, 55 králikov, 3 jarabice, 9 líšok, 1
lasica, 4 tchory, 8 sojok, 14 jastrabov,
10 krahulcov, 54 vrán, 17 strák a 34
ostatných dravcov.
Zásadná zmena nastala po roku
1948, keď sa stal vlastníkom pozemkov štát a poľovníctvo sa stalo prístupné širokým vrstvám ľudí. Pôvodní majitelia pozemkov, ktorí sa chceli
naďalej venovať výkonu práva poľovníctva sa spojili s ďalšími záujemcami
o poľovníctvo a v roku 1949 založili
Poľovnícky spolok Jablonica. Spolok
mal 8 zakladajúcich členov: Hazucha,
Kukan, Režnák, Piskla, Hinér, Šeliga,
Kurta a Janovec. V roku 1959 vzrástol
počet členov na 16 a predsedom spolku bol p. Hazucha poľovníckym hospodárom p. Nestarec.
V roku 1963 bol spolok premenovaný na Poľovnícke združenie Jablonica,
ktorého predsedom sa stal p. Janovec a hospodárom p. Režnák. Od roku
1964 bol predsedom PZ Dr. Karol Mihel

a počet členov sa zvýšil na 25. Medzi
známych poľovníkov patrili páni: Grošaft, Dr. Mihel, Búran, Horňák, Hinér,
Janovec, Nestarec, Gálik, Hazucha
, Piskla, Srnka, Ligás, Janšák, Fiala,
Jurovatý, Sopóci, Tomek Bella a Ing.
Bulgan. Venujme im tichú spomienku.

Od roku 1975 predsedal PZ Alojz Ligás a hospodárom bol p. Štefan Fiala
a od roku 1987 do roku 1994 bol predsedom Ján Janšák st.
Od roku 1994 je predsedom PZ
Dušan Kabaňa. Momentálne máme
1 členku, 28 členov a 1 čakateľa na
členstvo v PZ. Činnosť riadi 7 členný
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SLOVENSKO NAŠE KRÁSNE...
cestu po našich poľovníckych chodníkoch. Dosiahli sme veľa pozitívnych
výsledkov a myslím si, že sme zanechali na tých našich chodníkoch pozitívnu stopu, či v poľovníctve, v obci,
alebo v spoločnosti. Okrem našej poľovníckej činnosti sa stali nezabudnuteľnými naše kultúrne a spoločenské
akcie a podujatia ako boli „Juniálesy
v parku“, strelecké podujatia a zábavy
v miestnom kameňolome, alebo plesy.
Za našou prácou a výsledkami sú tisíce odpracovaných hodín, prebdených
nocí a odriekania.
Podstatnou činnosťou nás poľovníkov je starostlivosť o voľne žijúcu
zver, jej prikrmovanie a zlepšovanie
jej životného prostredia a v neposlednej rade aj regulovanie jej početných
stavov.
Pri príležitosti 70. výročia pripravilo poľovnícke združenie výročnú členskú schôdzu, na ktorej sa prítomným
členom prihovoril starosta obce Ing.
Nestarec a predseda PZ p. Dušan Kabaňa. Všetci zúčastnení si v družnej
debate zaspomínali na činnosť združenia a rôzne príhody pri vykonávaní
svojej činnosti, samozrejme i plány
ďalšieho pôsobenia poľovníkov. Taktiež Poľovnícke združenie v Jablonici
zorganizovalo pekné a úspešné podujatie pre deti v historickom parku
a disco zábavu pre mládež a dospelých
vo večerných hodinách.
Za spoluprácu ďakujeme PD Jablonica, obci , Lesom SR , RgO SPZ, regionálnej Komory a všetkým vlastníkom

Spoznávať krásy našej krásnej domoviny sme sa vybrali v sobotu a nedeľu 18. – 19.mája. Zájazd zorganizovala Únia žien a Jednota dôchodcov
a zúčastnili sa aj členky Klubu turistov.
V sobotu ráno sme z Jablonice vyrazili smer ZVOLEN, kde je krásne udržiavaný zámok s galériou, v ktorej sme
obdivovali staré vzácne obrazy a sochy.
Mali sme šťastie, lebo sa na nádvorí konali starodávne trhy, pečenie posúchov
, výroba kovových a drevených predmetov, šermiarske bitky, ako aj ukážky
sokoliarov.
Poobede sme v DETVE navštívili predajňu a výrobňu pani Kucbeľovej, ktorá

vyrába a predáva široký sortiment súčastí krojov z celého Slovenska. Vydala
knihu „ Odetí do krásy“, vďaka nej je
možnosť podrobne poznať veľké množstvo nádherných slovenských krojov,
za čo jej patrí vďaka. Keďže si takúto
činnosť veľmi vážime, dve naše členky
si obliekli jablonický kroj, čo ona veľmi
ocenila. Pani Valášková a Huková napriek teplému počasiu vydržali v kroji
a ukázali sa aj členkám Jednoty dôchodcov v DETVE, ktoré nám pripravili
posedenie pri guláši. Predsedníčkou JD
je tam rodáčka z našej obce Janka Mihalovičová. Obom sme darovali knihy
o Jablonici (poskytla obec), aj knihu

AKTIVITY NAŠICH SENIOROV
V mesiaci máj a jún naši seniori
okrem klubovej činnosti sa venovali
aj iným aktivitám. Navštívili kvetinový deň v Kátove, 16.mája sa zúčastnili
športového dňa v Cerovej, kde si zasúťažili v hre petang. Dňa 22.mája 2019
sa naša členka Anna Dingová zúčastnila v Senici prednesu poézie a prózy.
Členovia sa zúčastnili aj zájazdu „Krásy našej domoviny“, ktorý organizovala

Únia žien a Jednota dôchodcov.
V sobotu 29.júna 2019 sa 9 našich
členiek zúčastnilo 4.ročníka športových
hier seniorov okresu Senica. Súťaž prebiehala v peknom prostredí I.ZŠ Senica. Našim súťažiacim sa celkom darilo
a získali 8 medailí. Anna Jastrábová
zlatú za hod do basketbalového koša,
zlatú za hod valčekom a bronzovú za
beh na 50m, Ruženka Krutá striebornú

DEŇ JABLONICKÝCH POĽOVNÍKOV

výbor v ktorom okrem predsedu sú:
poľovný hospodár Ing. Libor Dohnálek,
tajomník Ing. Dušan Tomek, finančný
hospodár Pavol Krč, členovia výboru
Ján Janšák, Bc. Miloš Piroha, Štefan
Perička.
Za predchádzajúcich 70 rokov sme
absolvovali dlhú a niekedy aj zložitú
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pôdy a lesov na ktorých vykonávame
právo poľovníctva, ktoré je našim koníčkom a niekedy možno aj poslaním
spojeným s našou krásnou a jedinečnou prírodou.
S pozdravom „Poľovníctvu zdar“!

Dušan Kabaňa
predseda PZ Jablonica

V sobotu 29. júna sa konal, pri príležitosti 70. výročia Poľovníckeho
združenia v Jablonici, Deň jablonických poľovníkov. Od 15-tej do 18-tej
hodiny pripravili poľovníci a dobrovoľníci pre deti pekný zábavno-súťažný
poľovnícky chodník tiahnuci sa celým
parkom, kde si deti overili svoju šikovnosť, zručnosť, vedomosti a dozvedeli
sa niečo nové o prírode. Do súťaženia

sa zapojilo veľké množstvo nadšených
detí, čo urobilo určite nielen im, ale aj
dobre pripraveným animátorom. Po
splnení všetkých úloh čakalo na deti
sladké prekvapenie od Krakonoša. Pre
návštevníkov s deťmi boli pripravené aj ukážky psov, a kto chcel, dostal
sadenicu stromčeka, ktorým si môže
skrášliť svoj dvor či záhradu a vykonať
dobrý skutok pre našu prírodu.

„Čaro krojovaných bábik“, no a fľašku
jabĺčkovice. Krásne sobotné popoludnie sme ukončili v lone prírody na
Kokave, ale nespali sme pod stanom.
Krásy Veporských vrchov sme obdivovali z horského hotela ROYAL.
Nedeľa nás privítala slniečkom
a množstvom lastovičiek, ktoré lietali okolo hotela. Na lúkach kvitli nielen
kvety, ale aj čučoriedky, čo sme ešte
nevideli. Čas nás poháňal a dlhú cestu,
plnú zákrut do Ochtinskej aragonitovej
jaskyne, sme mali spríjemnenú pohľadmi na krásy Muránskej planiny. Je to
kus nepoškvrnenej prírody, zhodli sme
sa na tom, že krajšej ako naše veľhory.
Dych nám vyrazila prehliadka jaskyne,
jedinej na Slovensku a v Európe. Druhá
je v Mexiku a tretia v Argentíne. Takže
máme u nás svetový unikát. Ďalšou
zastávkou bol kaštieľ BETLIAR, je vo
veľmi dobrom stave, udržiavaný je aj
okolitý park. Hodinová prehliadka nás
unavila, ale bol to nádherný zážitok,
toľko vzácnych obrazov, nábytkov, riadu a porcelánu sa tu uchovalo od čias
rodu Andrássyovcov.
Ešte sme mali plán navštíviť Čierny Balog, previesť sa na železničke
a prejsť lesnícke múzeum. Toto si necháme ako nesplnený plán na budúci
rok, ak bude zase záujem ísť na podobný výlet. Domov sme prišli až neskoro
v noci, plný zážitkov a dojmov. V autobuse bolo veselo, spev a smiech až do
konca, čo je znakom spokojnosti účastníkov zájazdu. Takže o rok...
Anna Nemečkayová

za beh na 50m, striebornú aj za hod
valčekom, za šipky získala Katka Šmidtová striebornú a Ľudka Čerešníková
bronzovú, za stolný tenis Oľga Šimková
bronzovú medailu. Naše športovkyne
opäť výborne reprezentovali našu organizáciu. Zo súťaže sme odchádzali s
dobrým pocitom, pretože naša členka
Anna Jastrábová bola aj v tomto roku
vyhodnotená zo súťažiacich žien, ako
najlepšia športovkyňa a získala pohár.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej
organizácie.
Anna Dingová, JD

Vo večerných hodinách sa už parkom
ozývali rytmy disco, na vlne ktorých si
mohli hostia Dňa jablonických poľovníkov a prázdninujúca mládež vychutnať
atmosféru prichádzajúcich prázdnin.
Samozrejme poľovníci sa ako vyhlásení kulinári nenechali zahanbiť a pripravili pre návštevníkov okrem iného
aj bohaté občerstvenie. Veríme, že
podobných podujatí bude v našej obci
čo najviac. Na záver treba poľovníkom
zablahoželať k 70. výročiu a popriať
všetko dobré do ďalších rokov pôsobenia združenia.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Deň detského úsmevu
8. máj je štátnym sviatkom, ktorým
si pripomíname koniec druhej svetovej
vojny v Európe. Pripomenuli sme si ho
radostne a veselo.
ZŠ v spolupráci s RZZŠ a Klubíkom
Jablonica otvorili brány areálu školy
všetkým deťom a pripravili zábavné
podujatie Deň detského úsmevu. Malé
detičky cvičili s mamičkami a pracovali
v tvorivých dielničkách v klubíku. Staršie prekonávali prekážky detskej atletiky, hrali bedminton, vybláznili sa v skákacom hrade. Všetci si mohli svoju
zručnosť skúsiť pri zdobení medovníčkov. Pekné je, že do práce sa zapojili aj
naši žiaci. Pripravili fotokútik a maľovanie na tvár. Pre záujemcov o spoznávanie regiónu sme zorganizovali návštevu
jedinej verejnosti prístupnej jaskyne
na západnom Slovensku, Driny.
V jedálni ZŠ bol bohato prestretý
stôl s rôznymi pomazánkami, šalátikmi a nápojmi. Naozaj to boli mňamky. Vonku zase rozvoniavala cigánska
a palacinky s rôznou náplňou. Príjemnú atmosféru dotváralo aj slniečko,
ktoré nám krásne svietilo.

Deň matiek v Jablonici
Dôležitým dňom nielen pre našich
malých škôlkarov a školákov, ale hlavne pre ich mamičky a babičky, sa stal
12. máj 2019. Pri príležitosti oslavy
Dňa matiek sa zišla v kultúrnom dome
veselá a rôznorodá spoločnosť, ktorá
bola zvedavá na vystúpenie svojich ratolestí. Deti pod vedením pani učiteliek
materskej školy a 1. stupňa predstavi-

li bohatý program, plný piesní, tanca,
scénok a básní. Na začiatku sa prihovoril prítomným pán starosta Ing. Silvester Nestarec a potom nasledovalo
spevácko-recitačné pásmo škôlkarov.
Žiaci 1. stupňa tiež potešili svoje mamičky a babičky svojimi umeleckými
výkonmi, za ktoré boli odmenení veľkým potleskom.
Sme radi, že sa náš kultúrny program
všetkým hosťom páčil a dúfame, že
v novom školskom roku sa opäť stretneme na tomto peknom podujatí.

Posledný týždeň
v škole
Na konci horúceho školského roka
sa naši žiaci zahrali na školských športových hrách, ktoré organizoval pán
učiteľ Dieneš s pomocou deviatakov.
Skupina zo 6.A sa rozhodla vyskúšať
baseball, chlapci z rôznych tried si zahrali tradičný futbal, v telocvični sa
odohrávali súboje vo vybíjanej medzi
malými i veľkými žiakmi. Každý si prišiel na svoje. Ďakujeme všetkým, ktorí organizovali športové hry a aj tým,
ktorí sa napriek teplému počasiu dokázali dobre zabaviť.

Matematický klokan
Simonka Fedorová / 2.A/ a Adam
Ravas /3.A/ sa v tomto školskom roku
stali úspešnými riešiteľmi v medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan.
Simonka získala aj titul Školský
šampión - umiestnila sa najlepšie z celej školy.

Rozprávková noc v škole
Kto by nemal rád rozprávky a rozprávkové knižky? Milujú ich asi všetci,
no najmä deti. Preto sme opäť zorganizovali pre žiakov našej školy Rozprávkovú noc. V piatok, už od siedmej
hodiny večernej si v rannom a školskom klube deti porozkladali spacie
vaky a batožinu. Najskôr sa podpísali na rozprávkový plagát a potom
v sprievode moderátorov – šiestakov
zaplnili školskú knižnicu, kde ich privítali tóny Rozprávkovej pesničky. Svoje
vedomosti si mohli otestovať v rozprávkových hádankách. Po knižnej
prezentácii skúšali svoju šikovnosť pri
zábavných a súťaživých hrách. Veľkým
zážitkom tohto dňa bolo pre mnohých
nočné hľadanie pokladu v areáli školy. Tajomný poklad našli pomocou nakreslenej indície a bateriek. Na dobrú
noc si deti prečítali rozprávky, a tak
sa vo svojich snoch viacerí ponorili do
čarovného sveta rozprávok. V sobotu
ráno po raňajkách si deti rozprávali svoje pocity a dojmy. Každý žiak si
domov odniesol pamätný list a malú
odmenu.
Rozprávková noc bola pre deti jedinečným a nezabudnuteľným zážitkom.

pripravili žiaci prvého stupňa pod vedením triednych učiteliek. Pekné kostýmy, piesne, tance i divadielko boli
iste spestrením každodenného života
klientov zariadenia v Bojkovej. Ako
poďakovanie priniesli do školy ukážku
výrobkov, ktoré klienti DSS vyrobili
v rámci terapeutických aktivít.

Vystúpenie
pre DSS Bojková

Okresné kolo
Pytagoriády

V piatok 3.mája nás navštívili klienti Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková v sprievode zastupujúcej riaditeľky Mgr. M. Škápikovej
a pracovníkov domova . So záujmom
si pozreli kultúrny program, ktorý im

V dňoch 26.3. a 27.3.2019 sa v Senici v ZŠ V.P.Tótha uskutočnilo obvodné
kolo Pytagoriády. Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského
kola. Veľmi pekné umiestnenie získala
Veronika Válková z 3.A, ktorá sa spomedzi 31 súťažiacich v kategórii P3
stala úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 9.mieste a Diana Kabaňová, ktorá zabodovala v kategórii P4 ,
umiestnila sa na 8. mieste z 38 súťažiacich a stala sa taktiež úspešnou
riešiteľkou.
Všetkým našim reprezentantom,
ktorí postúpili zo školského kola, patrí
pochvala za vynaložené úsilie a čas na
prípravu na súťaž.

Plavecký výcvik
Plavecký výcvik každoročne organizujeme v spolupráci s pánom Milanom Jamrichom, dlhoročným vedúcim
trénerom plávania, v Mestskej plavárni v Senici. Aj tento rok od 4. apríla
do 11. apríla v príjemne vynovenom
prostredí senickej plavárne 40 žiakov
1.stupňa v piatich 2- hodinových lekciách rozvíjalo a zdokonaľovalo svoje
plavecké schopnosti pod vedením skúsených trénerov.
Záver patril už tradične súťaži v plávaní a plaveckej skúške, kde každý
ukázal svoj pokrok počas kurzu. Za

odmenu deti dostali „Mokré“ vysvedčenie, do ktorého im tréner zapísal dosiahnutý výkon v plávaní. Najrýchlejší
plavci dostali medaily. Bodkou za výcvikom bolo šmýkanie na toboganoch,
šmykľavke, či pobyt vo vírivke.
Doprava do Senice a späť bola zabezpečená autobusom firmy Holiday
Bus Slovakia s.r.o., hradil ju Obecný
úrad Jablonica. Výdavky za výcvik deťom platili rodičia.

Olympiáda
zo slovenského jazyka
a literatúry na 1 stupni
V stredu 20.3.2019 sa na 1.stupni
uskutočnilo školské kolo Olympiády zo
slovenského jazyka a literatúry. Svoje
vedomosti a zručnosti v tomto predmete si zmerali žiaci tretieho a štvrtého ročníka v teste od organizátora
súťaže ZŠ Radlinského Kúty.
Úspešnými riešiteľmi sa stali:
3.ročník:
Veronika Válková, Erik Lukáš Slovák,
Jana Cablková
4.ročník:
Andrej Shevljakov, Lea Lukáčová,
Viktória Vráblová, Diana Kabaňová,
Ema Gazdová
Veronika Válková a Andrej Shevljakov postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Kútoch.

BoldRabbit in Africa
19.6. si naši prvostupniari a piataci pozreli divadielko v netradičnom
anglicko-slovenskom
naštudovaní
o Smelom zajkovi v Afrike. Vtipný príbeh s milými postavičkami a peknou
scénou bol odmenený zaslúženým potleskom.

Vystúpenie tanečníka
Miroslava Bruise Žilku
18. júna dopoludnia v priestoroch
sály Domu kultúry sme mali príležitosť si pozrieť tanečné kreácie Miroslava Žilku umeleckým menom „Bruise“,ktorý sa venuje tanečným štýlom
Poppin´, Lockin´ a Break dance už od
roku 1995. Tieto tance vyšperkoval do
vlastného, nenapodobiteľného tanečného štýlu a jedinečných choreografií.
Od roku 2001 prezentoval svoje
umenie aj ako pouličný tanečník vo
Viedni. Postupom času sa dal dokopy s tanečnou skupinou „OldSchoolBrothers“ (www.osb.sk), s ktorou
7.decembra 2008 získal najväčší komerčný úspech, keď ako prvá skupina
na svete vyhrali projekt GOT TALENT,
ktorý na Slovensku prebiehal pod názvom „Slovensko má talent“. Ďalší
úspech, ktorý si zaradí do svojej talentovej zbierky je 3. miesto vo finále
Československo má talent 2013.
Miroslav je taktiež lektorom v tanečnej škole OldSchoolBrothers v Nitre,
kde odovzdáva svoje dlhoročné skúsenosti mladej generácii.
Už viac ako 7 rokov realizuje motivačné projekty tzv. výchovné koncerty
pre základné a stredné školy po celom
Slovensku, kde motivuje mládež k pohybu a k aktívnemu životnému štýlu.
Po úspešnom vystúpení v Jablonici
bola autogramiáda a spoločné foto.

Škola v prírode
Deti I. stupňa našej školy tohto roku
od 10. do 14. júna strávili týždeň plný
dobrodružstiev, hier a zábavy v malebnej prírode Monkovej doliny. Krásna
tatranská príroda lákala na turistické
vychádzky a poznávanie krás Tatier.
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CELOOKRESNÉ STRETNUTIE
KROJOVANÝCH SKUPÍN

20. ročník v JABLONICI
liekli do krojov aj deti, ale najviac vynikli naše jablonické krojované detičky
– kvetinky, ktoré sa ukázali ako nová
nádej v pokračovaní tradícií.
V mene výboru Únie žien Jablonica
chcem poďakovať všetkým ženám,
ale i mladým hasičom a ostatným
chlapom, čo nám pomáhali, za výborný a ničím nenarušený krásny deň.
Vďaka patrí aj Obecnému úradu a p.
starostovi S. Nestarcovi za ústretovosť
a pohostenie. Krojovanci zo Sobotišťa
a ostatných dedín sa vyjadrili, že nám
závidia takého starostu, tak si ho vážme aj my.
Pani Cáková, predsedníčka OO Únie
žien okresu Senica vyzdvihla vysokú
úroveň tohto podujatia a pozvala nás
všetkých na 21. ročník, ktorý sa bude
konať v roku 2020 v Borskom Mikuláši.
Anna Nemečkayová

Sobota 25. mája 2019 nám ukázala
svoju teplú, slnečnú stránku, a tak ako
kvety na lúke, tak rozkvitlo námestíčko v Jablonici prekrásnymi krojami.
Únia žien okresu Senica a obec Jablonica usporiadali jubilejný 20.ročník
„Celookresného stretnutia krojovaných skupín“. Práve členky ÚŽ Jablonica ako prvé zorganizovali 1. ročník
a vďaka im za iniciatívu aj tento rok.
Prekrásne kroje Záhoria v sprievode ukázali mimo domácich aj obce
Osuské, Prietrž, Hlboké, Častkov, Sobotište, Borský Mikuláš a FS VALŠA
z Holíča. Zastúpené boli všetky vekové
kategórie, deti, mládež, aj najstaršia
generácia, no radosť bolo na to pozerať. Vystúpenie v kultúrnom dome
bolo odmenené potleskom, páčil sa
spev i tanec. Takmer všetky obce ob-

Deti odmenené
potleskom a slzami
Slniečko akoby vedelo, že v sobotu
25. mája má svietiť a ohriať v Jablonici
rozkvitnutú záhradu krojov. Na tento
deň sa určite najviac tešili naše deti
oblečené vo sviatočných jablonických
krojoch. Pri pohľade na sprievod krojovaných skupín senického okresu to
bola naozaj dúha pestrých farieb. Do
sprievodu sa zapojili aj deti - dievčatá a chlapci ukázali našu krásu, ukázali históriu. Tešili sa na vyškrobené
a vyžehlené kroje. Ženy, muži a deti
z obcí, ktorí boli oblečení v tých najkrajších „svojich“ krojoch prišli ukázať
svoje umenie, svoj program, prišli zatancovať, zaspievať. A kde je pieseň
- tam je radosť. A čo môže byť krajšie, ako radosť detí vyjadrená piesňami. A tak aj naše jablonické deti sa po
prvýkrát predstavili so svojim vystúpením. Dievčatá: Magdalénka, Simonka, Saška, Larka, Esterka, Viktorka,
Lucinka, Karolínka, Sofinka a Viktorka

za doprovodu harmoniky pána Lukáča zaspievali pásmo ľudových piesní. A odmenou im bol veľký potlesk
obecenstva a naše slzy v očiach, slzy
mám a starých rodičov. Boli to slzy radosti a dojatia, boli to spomienky na
detstvo. Bola to aj radosť, že možno

aj v našej obci rastú „pokračovatelia“
folklóru a ľudových tradícií. Dievčatká
zvládli ste to naozaj na výbornú, ukázali ste, že ste speváčky a v krojoch
ste boli krásne ako kvetinky v záhrade. Ďakujem Vám a verím, že snáď...
budeme pokračovať.

Anna Kováčová
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ŠPORTOVO - ZÁBAVNÉ
POPOLUDNIE 2019

MDD

niektorí ich rodičia. Nenechajú v tom
svoje malé ratolesti predsa sami.
Jedla bolo dostatok!
Počas celého dňa sa mohli návštevníci občerstviť v bufete či už dobrým
pivom, kofolou alebo cigánskou či divinovým gulášom! K dispozícii bola ale
aj obyčajná minerálka či perlivá voda,
takže nikto nemôže tvrdiť, že si nemal
z čoho vyberať.
Nebolo to iba o deťoch
Celé podujatie moderoval hlásateľ
Spartaku Trnava Anton Helenár, ktorý vyspovedal aj pár hostí, ktorí prišli.
Jedným z nich bol aj Ján Filc, bývalý
slovenský hokejový brankár a súčasný hokejový tréner. Ďalšími hosťami

Deti v hlavnej úlohe
V Jablonici, v dedine plnej detí, nádejných futbalistov a starých mám, sa
už niekoľkí rok po sebe konajú v parku
oslavy Medzinárodného dňa detí. No
a ani teraz tomu nebolo inak.
Podujatie malo oficiálny začiatok
o druhej poobede a program odštartovala Kynológia Jablonica. Pripravili
si pre deti a ich rodičov vystúpenie so
psíkmi, ktorí štekali na povel, vykonávali odvraty a pod. No a po skončení
krátkej ukážky, sa deti mohli so štvornohými krásavcami odfotiť.
Ďalší program si pripravilo Centrum
voľného času Kúty, ktorí deťom rozostavili po celom parku rôzne aktivity.
Či to už bol prekážkový beh, lovenie
rybičiek alebo strieľanie lukom, malí
návštevníci sa z toho veľmi tešili a neváhali vyskúšať všetky stanovištia.
Tak, ako na každej akcii, kde sú cieľovým publikom deti, ani tu nesmelo
chýbať maľovanie na tvár! A pomaľovať
sa nechali nie len deti, ale dokonca aj

Stretnutie jubilantov
za I. polrok 2019
Dňa 19. júna 2019 pripravil ZPOZ
slávnostné prijatie jubilantov, ktorí sa
dožili významného životného jubilea
v prvom polroku. Starosta obce Ing.
Silvester Nestarec zablahoželal jubilantom, ktorí prijali naše pozvanie
a oslávili 80 a 85 rokov svojho života.
Poďakoval im za ich celoživotnú prácu
v prospech svojich rodín, spoločnosti
a obce.
Zaželal im ešte veľa zdravia a spokojnosti do ďalších rokov. Jubilanti
sa podpísali do pamätnej knihy obce,
prevzali si kvety a malý darček a pri
malom občerstvení spomínali na prežité roky.
Anna Dingová
ZPOZ

Senice s brankárom Michalom Šullom
proti starým pánom z Jablonice. Hokejisti s prehľadom zvíťazili 6:2. Starí
páni Jablonice si to vynahradili v exhibičnom penaltovom rozstrele, v ktorom boli úspešnejší.
„Jedna z vecí, ktorá rozhoduje o tom,
ako sa umiestní mužstvo je výsledok.
Bohužiaľ, ten sa ráta a je škoda, že tie
skvelé výkony, ktoré chalani ukázali,
nedotiahli do konca,“ vyjadril sa Ján
Filc k účinkovaniu našich hokejistov na
posledných MS na Slovensku.
Peter Oremus reagoval na naše výkony na majstrovstvá nasledovne: „Je
to šport a samozrejme, niekedy sa dá
takýmto veciam vyhnúť a niekedy naopak nie. Tento rok nám závery jednoducho nevyšli a to nás stálo štvrťfinále. Kanaďania hrajú hokej do konca
zápasu, vždy sa im to oplatí. Keď budú
chlapci pokračovať tak, ako hrali tento
rok, určite sa do prvej osmičky približovať budeme.“
Každý si prišiel na svoje

boli napríklad aj Michal Šulla, brankár
futbalistov Slovana, či Peter Oremus,
bývalý slovenský hokejový útočník.
Podľa pôvodného programu mal byť
o štvrtej futbalový zápas medzi hokejistami zo Skalice a futbalistami zo
Senice. Niektorí Skaličania sa ospravedlnili, a tak zápas začal asi o hodinu
neskôr, nakoniec hrali bývalí hokejisti

Hoci sa nakoniec podujatia nemohli
zúčastniť zvučné mená ako Žigmund
Pálffy či Adam Liška, tento deň bol
predsa o deťoch a tie si to užili naplno!
Rodičia sa poriadne najedli, osviežili a všetci z akcie odchádzali spokojní. A tak to má predsa byť, no nie? Už
teraz sa tešíme, čo so sebou prinesie
budúci rok MDD a vás všetkých naň,
už teraz pozývame!
Podujatie podporili: ADO-Service
s.r.o., COOP Jednota, Malik OIL, RHCOM s.r.o., Poľovnícke združenie Jablonica, Jozef Jurovatý, Nádej s.r.o., Igor
Horník, František Polák, Budiš a St.
Nicolaus, Mäs - Com a.s. Peter Konc,
KAV Hurban, Centrum Pátek Bratislava
Jessica Shevliaková
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ULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

u

06. 07. 2019 od 18:00

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ A SÚŤAŽ VETERÁNOV
v parku

u

26. 07. 2019 o 20:00

ŠLÁGER ZÁBAVA
organizátor Ľubomír Malík
v sále KD

u

24. 08. 2019 od 13:00

OBECNÝ DEŇ 		
vo dvore OcÚ

u

31. 08. - 01. 09. 2019

HISTORICKÝ FESTIVAL S REMESLAMI
v kaštieli

u

31. 08. - 02. 09. 2019

STRETNUTIE CYKLOTURISTOV REGIÓNU ZÁHORIE
V MALÝCH KARPATOCH
obec Jablonica a okolie

S

POLOČENSKÁ KRONIKA

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

hV mesiacoch máj a jún sa dožívajú:g
70 rokov:

Jarmila Beňová
Štefan Jánoš
Anna Šajdíková
Marta Pavlíková
Ján Škápik
Pavlína Romanová

75 rokov:

Marta Vávrová
Mária Jánošíková
Ján Bartoš

85 rokov:

Mária Marková

80
rokov:
Ján Rybár

hV mesiacoch máj a jún sa narodili:g
Sára Ďurišová
Laura Deminová
Agáta Štefániková
Martin Žák

hZosnulí:g
Anna Španková - 81 rokov
Pavol Hrajnoha - 50 rokov
Emília Masárová - 70 rokov

Július Šurina - 75 rokov
František Kocúrik - 84 rokov
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