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Milí spoluobčania.
Dostáva sa vám do rúk prvé vydanie
Našej Jablonice v roku 2020, a preto mi
dovoľte, i napriek tomu, že novoročné
oslavy už máme dávno za sebou, aby
som vám ešte raz poprial krásny, pokojný, v pohode a zdraví prežitý rok 2020.
Tohtoročná zima vlastne ani zimou nebola, čo má samozrejme pozitívne, ale
i negatívne stránky. Bohužiaľ prírode ani
záhradkárom takáto zima zrejme moc
nevyhovuje. Zima nás skorej potrápila
nezvyčajne veternými „vstupmi“, ktoré
napáchali škody, ktoré neobišli ani našu
obec, i keď škody a následky neboli také
markantné, ako v iných oblastiach Slovenska. Asi najväčšou škodou je strhnutá plechová krytina strechy v objekte
bývalého Kovotvaru. Čo sa týka majetku obce, tak víchrica nám vyvrátila autobusovú zastávku na Novom majeri,
ktorá už ale mala svoju životnosť za sebou, bola v pláne jej výmena, ku ktorej
okamžite prišlo a súčasne bola vymenená i druhá zastávka v tejto lokalite.
Okrem toho sme mali vyvrátené niektoré stromy, ale bez väčších škôd. Pri tejto príležitosti chcem uviesť, že sa nám
podarilo vybaviť povolenie na výrub rizikových drevín na katolíckom cintoríne,
čo bolo i v mesiaci február zrealizované.
Čo sa týka Sídliska, tak stále ešte riešime (už asi viac ako rok), dopravno-parkovaciu situáciu, ktorá v tejto lokalite
nie je vôbec dobrá. Ale riešenie nie je
také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad zdalo, najmä z dôvodu povinnosti
dodržania príslušných predpisov a noriem. Mali sme návrhy, s niektorými nesúhlasili občania, s niektorými príslušné
orgány. V poslednej verzii máme zámer
vybudovať odstavné plochy rozšírením
súčasnej komunikácie v niektorých úsekoch. Treba ešte raz zdôrazniť, že nakoľko sa jedná o dopravnú stavbu a z pohľadu bezpečnosti musia byť dodržané
príslušné normy, k navrhovaným riešeniam sa musia vyjadriť odborníci z odboru dopravy. A tí budú mať posledné

slovo, ako sa bude riešiť táto situácia na
Sídlisku.
V súčasnosti pripravujeme opravu
a rekonštrukciu sakrálnych pamiatok
(bližšie na inom mieste) a dokončujeme
rekonštrukciu pavilónu mimoškolskej
činnosti. Pri tomto by som sa rád pristavil. Medzi občanmi koluje dezinformácia o tom, že v tomto objekte rozširujeme materskú školu a ideme tam
presúvať jednu triedu. Uvedené nie je
pravda, resp. je to pravda len sčasti
a na vysvetlenie si dovolím voľne citovať zo Zápisnice zo zasadnutia Komisie
výstavby, ekológie a životného prostredia, čo bolo prenesené i do Zápisnice zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa
12.12.2019:
„...Starosta opätovne informoval o rekonštrukcii priestorov v pavilóne mimoškolskej činnosti v ZŠ Jablonica, ktoré
by mali byť zrealizované do konca roka,
a ktoré budú po schválení príslušnými
orgánmi slúžiť ako potenciálna ďalšia
trieda pre MŠ s tým, že tieto priestory
budú zatiaľ využívané základnou školu.
Starosta zdôraznil, že sa jedná len o „záložné“ priestory, využiteľné pre MŠ len
v prípade rapídneho nárastu detí, čo sa
ale podľa demografického vývoja v obci
nepredpokladá a je to málo pravdepodobné. Zrekonštruované priestory bude
využívať ZŠ Jablonica, teda budú využívané a nebudú „zakonzervované“. Nie je
možné a hlavne ekonomické rekonštruovať priestory MŠ, ktoré v súčasnosti využívajú policajti, nakoľko je s nimi platná nájomná zmluva, ktorú nie je možné
bezdôvodne vypovedať, (museli by sme
nájsť pre policajtov nové, vyhovujúce
priestory, ktoré ale nemáme, lebo OO
PZ Jablonica musí byť zo zákona v Jablonici. My, ani okolité obce s jeho zrušením
nesúhlasili) a hlavne sú to veľké, v tejto
dobe pre MŠ nevyužiteľné priestory (nedostatočný počet detí, nakoľko sú tam
až tri triedy). Tieto priestory by potrebovali ale veľkú investíciu na úpravu, či
rekonštrukciu, a následne výdavky na
ich udržovanie a na rozdiel od priestorov

v pavilóne mimoškolskej činnosti, kde je
len jedna trieda, by sa nemohli na iné
využívať (ak by sme ich opäť prenajali,
boli by sme tam, kde sme teraz...). Starosta poprosil poslancov, aby takto informovali občanov, nakoľko tí majú o tejto
skutočnosti skreslené informácie. Teda
žiadna trieda MŠ sa nejde presúvať do
pavilónu mimoškolskej činnosti tak, ako
to chápu a interpretujú niektorí občania.
Škôlka a jej triedy i priestory zostávajú
tam, kde v súčasnosti sú!...“
Tu treba zdôrazniť to, čom som už
v minulosti viackrát avizoval a to, že
rekonštrukcia tohto objektu bola potrebná a bola už dávnejšie plánovaná
a realizovala sa postupne od roku 2016.
Začalo sa exteriérom – oprava strechy,
nasledovala výmena plastových okien
a dverí, nová fasáda, súčasťou čoho
bolo i zateplenie objektu. No a v minulom a tomto roku sa celá investičná akcia
dokončuje rekonštrukciou vnútorných
priestorov (sadrokartóny, podlahy, nové
WC a umyvárka). Priestory pre materskú
školu musia spĺňať prísne kritériá a všetky stavebné úpravy sa realizujú tak, aby
v prípade potreby mohli slúžiť i pre potreby materskej školy a spĺňali vyššie
uvedené kritériá. Ako sa hovorí, týmto
sme „zabili jednou ranou dve muchy“,
teda keď už sa rekonštruuje a investuje, nech to má multifunkčný význam, či
viacúčelový dopad. Celá rekonštrukcia
pavilónu mimoškolskej činnosti, súčasťou ktorého je i školská kuchyňa a jedáleň, za obdobie rokov 2016-2020 stála
viac ako 112.000 € (v sume nie sú započítané pravidelné maľovania vnútorných
priestorov kuchyne a jedálne) a financovaná bola z rozpočtu obce.
Záverom mi dovoľte, aby som všetkým
poprial krásnu jar, prežitú v pohode, láske, porozumení a hlavne v zdraví a súčasne, tak ako v minulom roku z tohto
miesta, zablahoželal našim ženám k ich
sviatku - MDŽ, a poprial im veľa zdravia,
šťastia a trpezlivosti s nami mužmi...
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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H

ospodárenie obce

Rok 2019
Máme za sebou koniec roka, tak ako
vždy treba zhodnotiť hospodárenie
obce. Myslíme si, že rok 2019 bol pre
obec Jablonica úspešný a dúfame, že
takto ho vníma aj väčšina obyvateľov.
Rozpočet na rok 2019 bol schválený
Obecným zastupiteľstvom v Jablonici
ako prebytkový. Počas roka boli robené
zmeny rozpočtu na základe skutočnosti
a finančných operácií, ktoré neboli zapracované v rozpočte a teraz môžeme
povedať, že hospodárenie obce v roku
2019 bolo najviac plusové za posledné
roky i napriek tomu, že sa v obci veľa
vecí urobilo, vybudovalo.
Celkové skutočné príjmy k 31. 12.
2019 boli vo výške 2 488 621,91 €. Prevažnú časť zahŕňajú bežné príjmy ktoré sa skladajú z daňových, nedaňových
príjmov a z grantov a transferov. Do
celkových príjmov patria aj kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie
a vlastné príjmy základnej školy.
Celkové skutočné výdavky k 31. 12.
2019 boli vo výške 2 190 204,67 €.
Najväčšiu časť tvoria bežné výdavky
- financovanie osobných a prevádzkových nákladov, ktoré slúžia na chod
obce. Taktiež do celkových výdavkov
patria kapitálové výdavky, výdavkové
finančné operácie a bežné výdavky základnej školy.
V obci sme investovali do údržby verejnej zelene, pokračovali sme piatou
etapou v revitalizácii historického parku, kde sme vybudovali ďalšie chodníky, vysadili stromy a kríky, osadili lavičky, smetné koše a zasadili množstvo
tulipánov, ktoré prvý krát v tomto roku
ukážu svoju krásu. Ďalej sa môžeme
popýšiť asi najväčšou investičnou akciou v obci, a to výstavbu nájomných
bytov, ktorá bola financovaná a započítaná v rozpočtovom roku 2019. Medzi ďalšie investície treba spomenúť
pokračovanie v rekonštrukcii pavilónu
mimoškolskej činnosti a školskej jedálne. Pre školskú jedáleň bolo zakúpené
ďalšie vybavenie a inventár. Takisto
sme investovali do rekonštrukcie chodníka pri kostole (pri starej fare) a vybudovania odstavnej plochy pri predajni
Faun. V materskej škole boli zakúpené
ďalšie interiérové vybavenia, zakúpený
bol aj merač rýchlosti osadený na ulici Trnavská, kotol na ÚK a klimatizácia
pre obecný úrad, v obci bol rozšírený
kamerový systém a taktiež mala obec
výdavky na ďalšiu dokumentáciu k III.
etape kanalizácie. Pre potreby Obecného podniku bola zakúpená multikára
a takisto obec odkúpila rodinný dom
s.č. 429.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2019 je vo výške
+ 298 417,24 € a po odpočítaní niektorých povinne odpočítateľných účtovných položiek v celkovej výške

– 15 391,54 € možno konštatovať, že
obec hospodárila v roku 2019 s celkovým prebytkom v sume +283 025,70 €.
Tu je vývoj vytváranej finančnej rezervy od roku 2015:
rok
2015

rezerva na konci roka
4 820,06

2016

21 779,01

2017

141 725,17

2018

339 129,30

2019

505 474,40

Rok 2020 budeme začínať s rezervou
788 500,10 €, čo je suma tvorená zo
zostatku z rezervy na konci roka 2019
(505 474,40 €), ku ktorej bola pripočítaná rezerva vytvorená v roku 2019
vo výške 283 025,70 €. Uvedené údaje preukazujú výborné hospodárenie
obce, za čo patrí vďaka nielen vedeniu
a zamestnancom obce, ale aj poslancom obecného zastupiteľstva.
Niečo o aktuálnom roku.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici dňa
12. 12. 2019 uznesením číslo 67/2019
schválilo rozpočet na rok 2020 ako
prebytkový v sume 107 607,- Eur. Rozpočet je „živý“ dokument, mení sa počas roka ako v príjmovej, tak i výdavkovej časti, v závislosti od skutočností
a nepredvídateľných okolností, ktoré
sa nedajú predpokladať pri tvorbe rozpočtu. Do rozpočtu boli zahrnuté rôzne
akcie, ktoré by sme chceli uskutočniť,
samozrejme podľa situácie je možná
zmena v aktivitách a práve na to slúži
inštitút zmeny rozpočtu obce.
V roku 2020 máme naplánované aktivity ako napr. výsadbu a údržbu verejnej zelene a založenie kvetnatých
lúk, opravy ciest a chodníkov v obci,
nákup ďalšieho vybavenia do školskej
jedálne, plánujeme nakúpiť ďalší nábytok do materskej školy a v areáli vybudovať nové detské ihrisko, investície
sú vyčlenené aj na opravu a údržbu
priestorov, šatne, WC a stolov v dome
kultúry, opravu WC a vykurovacieho systému v Zdravotnom stredisku,
reštaurovanie a opravu sakrálnych
pamiatok. Peniaze sme vyčlenili aj na
nákup nového kontajnerového vozidla
a chceme začať s rekonštrukciou domu
s. č. 429, ktorého je obec vlastníkom.
Takisto chceme začať s opravou vedenia miestneho rozhlasu v obci, pokračovať, za využitia dotácie z Ministerstva kultúry šiestou etapou na
revitalizácii historického parku, a je
v pláne viacero ďalších aktivít a investičných akcií. Všetko bude záležať od
financií, negatívom je skutočnosť, že
v roku 2020 bude obec vynakladať ďalšie zvýšené výdavky, ktoré budú mať
negatívny dopad na rozpočty miest

a obcí, ako sú zvyšovanie platov vo verejnej správe (dosť výrazná položka),
zvýšenie poplatkov za odvoz a uloženie
odpadov (Technické služby zvýšili poplatky za odvoz odpadu a zo zákona sa
zvyšujú poplatky za uloženie odpadu,
ktoré ale môžu občania ovplyvniť zvýšením separovania, čo sa ale bohužiaľ
nedeje). Ďalej sa počíta s dovybavením
školskej kuchyne („doznievajú obedy
zadarmo“) a pribudli výdavky v sociálnej oblasti, kde takisto zákon pridelil
samosprávam ďalšie finančné povinnosti a takisto výdavky v súvislosti so
zmenou zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk.
Negatívom v príjmovej časti sú samozrejme predpokladané nižšie príjmy od
štátu z podielových daní, zapríčinené
zvýšením nezdaniteľnej časti základu
dane. O uvedenej problematike sa už
popísalo veľa vecí, ale v podstate ide
o to, že štát na jednej strane pridáva
obciam a mestám ďalšie kompetencie
a povinnosti, spojené s finančným plnením, a na druhej strane by sa mali
znižovať príjmy z podielových daní.
Áno „mali by sa“, lebo všetko závisí
od vývoja hospodárstva a miezd v národnom hospodárstve, ale to riziko tu
je a je povinnosťou obcí a miest sa na
takúto negatívnu alternatívu pripraviť.
Zjednodušene povedané, obec bude
musieť viac platiť a bude zrejme menej od štátu dostávať. Obce a mestá
sú povinné (na rozdiel od štátu) zostavovať vyrovnaný alebo prebytkový
rozpočet, a takisto zabezpečiť zdroje
na to, aby služby, ktoré v rámci svojich
kompetencií samosprávy poskytujú,
udržali minimálne na rovnakej úrovni
ako v súčasnosti a zároveň sa pripravili aj na ekonomicky horšie časy, ktoré nás zrejme čakajú. No a preto bolo
potrebné, i napriek dobrému hospodáreniu našej obce, aby sme na uvedené zareagovali a pristúpili k miernemu zvýšení daní z nehnuteľností. Áno,
slovo „mierne“ je na mieste, nakoľko
ozaj ide o nepatrný nárast, na rozdiel
od iných, najmä miest, kde prišlo ku
skokovým nárastom. Pri najrozšírenejšej dani zo stavieb na bývanie je to
nárast z 0,16 €/m2 na 0,25 €/m2, čo je
sadzba patriaca k najmenším, v porovnaní s porovnateľnými obcami a predstavuje zvýšenie o 0,09 €/m2. Pre
úplnosť a prehľad treba zjednodušene
uviesť, že príjmy obce sa v prevažnej
miere skladajú z dvoch položiek, a to
z príjmov od občanov v podobe daní
z nehnuteľností a z príjmov od štátu
z podielových daní (práve tu je dôležitý
počet obyvateľov s trvalým pobytom,
o čom sme už v Našej Jablonici písali), kde sa očakáva výpadok z dôvodu
zvýšenia nezdaniteľnej časti základu
dane, kedy by občania mali platiť menej daní z príjmov. No a predpokladaný
zvýšený príjem z daní z nehnuteľností, nám nepokryje očakávaný výpadok
príjmov od štátu, teda nepreniesli sme
ťarchu očakávaného výpadku príjmov
v plnej miere na občanov. A takéto len
mierne zvýšenie nám umožnilo dobré
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hospodárenie obce, spomínané vyššie.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že
takto získané finančné prostriedky zostávajú v obci, budú investované a použité v prospech obce a jej občanov. Na
druhej strane si treba uvedomiť i ďalšiu dôležitú vec a to, že tu máme na
pleciach i predpokladané zvýšené výdavky, spôsobené legislatívnymi opatreniami štátu, ktoré sme spomínali
v predchádzajúcom texte. I tento „negatívny prvok“ rozpočtu, sme sa snažili
nepreniesť na plecia občanov, ale hľadali sme iné nástroje, ako sa s týmito
vyššími výdavkami popasovať. Jedným
z najvýznamnejších je napr. šetrenie
a optimalizovanie výdavkov obce. Pre
ilustráciu – v minulom roku sa nám
podarilo znížiť spotrebu energií vo väčšine obecných objektov (napr. spotreba plynu v budove OcÚ a KD klesla až
o 1449 m3 a v porovnaní s rokom 2017
až o 5174 m3), vysúťažili sme nového
dodávateľa plynu a elektrickej energie
s nižšími cenami, vypovedali sme niektoré periodické publikácie a periodiká,
zanalyzovali a následne zoptimalizovali
poistné zmluvy na majetku obce a takisto treba uviesť, že i schválený rozpočet na mzdy každoročne nedočerpáme a ušetrené prostriedky presúvame
do rezervného fondu.
Čo sa týka odpadového hospodárstva, tak zvýšené výdavky, spôsobené jednak zvyšovaním poplatkov za
uloženie komunálnych odpadov, ale
i zvýšením cien Technickými službami,
musia byť bohužiaľ ísť zo zákona na
ťarchu občanov, nakoľko zákon ukladá, že všetky náklady musia znášať
občania, nie obec. Takto chce štát (ale
nielen štát), motivovať občanov na dôkladné separovanie odpadov, aby bolo
čo najmenej komunálnych zmesových
odpadov. Bohužiaľ i tak poplatky vyberané od občanov nepokrývajú náklady
na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, najmä zo zberného dvora a i to
bol dôvod na úpravu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Treba, aby si občania uvedomili, že platíme len za zmesové, nevyseparované komunálne odpady a stavebné odpady, nie za vyseparované,
tie máme zdarma, náklady hradí organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV).
Teda nehádžme do popolníc a kontajnerov pri zbernom dvore nevyseparované odpady, predídeme tak zvyšovaniu poplatkov za komunálne odpady!!!
Záverom treba dodať, že do tohtoročného rozpočtu sme sa snažili zapracovať všetky nové „povinné“ výdavky tak, aby to obec a jej občania
čo najmenej pocítili, aby boli všetky
služby, akcie, výdavky bežné i kapitálové i všetky investície prinajmenšom
na takej úrovni ako doteraz, ba ešte
lepšie a všetci veríme, že vízie a plány
na rok 2020 sa podarí naplniť k spokojnosti občanov našej obce a budeme
mať zasa za sebou ďalší úspešný rok...
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
Erika Dvorská
účtovníčka

Ž

iadosti o dotácie
z pohľadu obce

Ako vyplýva z článku „Hospodárenie obce v roku 2019“, tak tvorba
rozpočtu obce je niekedy hotovou
„alchýmiou“, pri ktorej sa musí hľadieť na určitú rovnováhu a na presný
pomer každej z „prísad.“ S rastúcimi plánovanými výdavkami je vždy
potrebné zvýšiť aj plánované príjmy
tak, aby sa umožnila realizácia niektorých zámerov a projektov obce,
na ktoré by sa v obecnej kase prostriedky hľadali ťažko, prípadne by
sa nenašli vôbec. Jednou z možností
je čerpanie dotácií z rôznych dotačných a grantových schém, prípadne
zo štrukturálnych fondov EÚ.
Asi
najpálčivejším
problémom
obce, týkajúci sa dotácií, je potreba
dokončenia kanalizácie v obci. Takéto obrovské výdavky nie je možné
pokryť z obecného rozpočtu, ani nie
je možné v takej výške čerpať úver,
nakoľko sa podľa rozpočtu projektu jedná o sumu mierne prevyšujúcu 4 milióny euro. Obec sa pokúsila
z Environmentálneho fondu požiadať
o dotáciu 200 tis. € aspoň na realizáciu úvodnej časti poslednej III. etapy splaškovej kanalizácie, no žiadosť
bola vyradená z procesu posudzovania. Pravdepodobne nezostáva Obci
Jablonica nič iné, len čakať na nové
programové obdobie eurofondov
2021 - 2027, kde bude snáď vyhlásená vhodná výzva na dobudovanie
kanalizačnej siete pre obce veľkostnej kategórie ako je tá naša.
Už po šiestykrát bola podaná aj žiadosť o dotáciu na revitalizáciu parku
v rámci národného projektu „Obnovme si dom“, ktorý slúži na obnovu
kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Pridelenie dotácie je podmienené
zamestnaním uchádzačov o zamestnanie v rámci projektu ÚPSVR „Zapojenie nezamestnaných do obnovy
kultúrneho dedičstva“, čo sa nám darí
každoročne uskutočniť. Už vykonané
a plánované práce popísal v predchádzajúcom čísle Našej Jablonice
v článku „Jablonickým parkom 2019“
projektant revitalizácie historického
parku Ing. Ján Salanci. Budeme čakať
na schvaľovací proces našej žiadosti.
Ďalšou
významnou
žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok
je v rámci výzvy MAS Podhoran na
podporu investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií
a do turistickej infraštruktúry malých
rozmerov na verejné využitie, ktorá
spadá pod Program rozvoja vidieka
2014 - 2020 (prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a zo štátneho
rozpočtu). Naša žiadosť počíta s vybudovaním náučného chodníka pri
kostole sv. Štefana. Vybudovaný by
bol v rámci tejto kultúrnej pamiatky

náučný chodník s viacerými zastaveniami od súsošia Kalvárie až po sochu sv. Jána Nepomuckého. Taktiež
sa v rámci projektu počíta s rekonštrukciou oplotenia priestoru od cesty
I. triedy a s vegetačnými úpravami.
Obec na tento zámer žiada 24 500 €.
V prípade pridelenia dotácie by sme
občanov samozrejme bližšie informovali o tomto projekte. Momentálne je
žiadosť na odbornom hodnotení.
V rámci programu Obnovy dediny
2020 (v gescii Slovenskej agentúry
životného prostredia) žiadame dotáciu 4248,83 € (+ 223,63 € vlastné
prostriedky) na výsadbu kvetnatej
medonosnej lúky a vegetačné úpravy na zelenej ploche oproti bývalému
pivovaru. Jednalo by sa o určitý pilotný projekt toho, ako priblížiť verejnú
zeleň obci pôvodnému vegetačnému
zloženiu lúk na vidieku, vytvoriť mikropriestor, ktorý bude priateľský životnému prostrediu, nakoľko výrazne zníži náklady na kosenie a lepšie
reguluje teplotu, a bude ideálnym
útočiskom pre rôzne druhy drobného
živočíšstva. V súčasnosti ešte nepoznáme výsledok posúdenia žiadosti.
V skratke ešte informujeme o ďalších podaných žiadostiach o dotáciu,
prípadne tých plánovaných. Z dotačnej schémy Ministerstva financií sme
požiadali o poskytnutie finančných
prostriedkov na vybudovanie detského ihriska v areáli Materskej školy. Každoročne vo februári ponúka
menšie granty pre obce aj Trnavský
samosprávny kraj, kde sme podali 2
žiadosti, a to na projekt „Najkrajšie
jablonické Vianoce“ a vybavenie futbalovej prípravky TJ Tatran Jablonica.
Taktiež plánujeme predložiť v marci
3 menšie projekty v rámci Programu
podpory lokálnych komunít Nadácie
COOP Jednota a pokúsiť sa získať
dotáciu z programu „Podpory regionálneho rozvoja v Trnavskej župe“.
Vyhlásená bude aj posledná výzva
Európskej komisie iniciatívy Wifi4EU,
kde chceme požiadať o pridelenie
prostriedkov na vybudovanie verejnej WiFi siete. Tu treba podotknúť,
že dotácie sa prideľujú žrebom, čiže
musí sa na nás usmiať aj šťastie. Nezabúdajte, že ako občania sa môžete
taktiež zapájať do niektorých výziev
Trnavského samosprávneho kraja,
súkromných nadácií a podobne.
Na záver chceme oznámiť, že bola
predložená záverečná monitorovacia správa projektu zberného dvora
a v najbližšom období bude podaná
záverečná monitorovacia správa na
projekt II. etapy splaškovej kanalizácie, čím budú tieto projekty de facto
úplne uzavreté.
Mgr. Martin Štvrtecký
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obnova sakrálnych pamiatok

V rokoch 2020 a 2021 má Obec Jablonica v pláne veľmi
ušľachtilý čin, týkajúci sa zachovania kultúrneho a duchovného dedičstva v podobe drobnej sakrálnej architektúry,
ktorá je odkazom po predkoch žijúcich a pôsobiacich v Jablonici. Konkrétne sa jedná o obnovu/reštaurovanie sakrálnych pamiatok v obci. Za týmto účelom starosta prizval
štukatéra a kamenára Pavla Slezáka z Borinky, ktorý má
skúsenosti s obnovou takýchto pamiatok, ale nemá príslušné odborné vzdelanie na túto činnosť (nie je reštaurátorom
pamiatok), aby posúdil stav pamiatok a vypracoval cenové
ponuky. Odbornú analýzu súčasného stavu sakrálnej architektúry v Jablonici aj s vyčíslením nákladov na reštaurovanie vykonal aj náš spoluobčan Mgr., Mgr. art. Ivan Pilný,
ktorý je v danej problematike erudovaným odborníkom.
Komisia finančná a správy obecného majetku, ako aj ostatní poslanci sa po uvážlivej debate a pozitívnej výmene
názorov zhodla na nasledovných záveroch.
Súsošie Kalvárie a sochu sv. Jána Nepomuckého zreštauruje p. Pilný, prípadne ním poverená odborne spôsobilá osoba, ešte tento rok, nakoľko obe skulptúry budú súčasťou
plánovaného náučného chodníka pred kostolom sv. Štefana
v Jablonici a s ich obnovou sa v samotnom projekte náučného chodníka nepočíta. Nakoľko kultúrna pamiatka súsošie
Kalvárie (pozn. red. jediná sakrálna pamiatka v obci mimo
kostola sv. Štefana zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok) je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, financovať
ju bude obec tým, že poskytne darom, či dotáciou cirkvi finančné prostriedky na základe žiadosti, ktorá už bola podaná. Pozornosť bola taktiež venovaná 2 mariánskym stĺpom
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V

oľby do NR SR 2020 v Jablonici

v obci - mariánsky stĺp s Madonou (ul. Červenej Armády)
a mariánsky stĺp s Pannou Máriou (ul. Riadok). Ich obnova
bola navrhnutá na rok 2021. Ďalším veľmi pozitívnym faktom je, že socha sv. Jána Nepomuckého i mariánske stĺpy
by bolo možné zapísať do zoznamu kultúrnych pamiatok, čo
odporučil p. Ivan Pilný aj zástupcovia Krajského pamiatkového úradu Trnava.
Taktiež na sakrálny objekt Božie muky pri katolíckom
cintoríne smerom na Osuské vypracoval historik umenia
a reštaurátor p. Ivan Pilný posúdenie technického stavu objektu. Božie muky by sa rekonštruovali buď pomocou dobrovoľníkov pod záštitou p. Pilného, alebo by to zrealizoval
p. Slezák po doručení cenovej ponuky. I s týmto vyslovila
komisia i ostatní poslanci súhlas.
Pamiatky, ktoré nie sú z umeleckého a historického hľadiska tak vzácne - socha Ježiša s vojakmi (pamätník obetiam I. svetovej vojny) a socha Piety (pred KD) by obnovil
spomínaný štukatér a kamenár p. Slezák.
Na záver by sme sa chceli poďakovať spoluobčanovi Mgr.,
Mgr. art. Ivanovi Pilnému za vypracovanie odborných posudkov na stav sakrálnej architektúry v obci a jeho aktívny
prístup pri zámere reštaurovania týchto pamiatok. Štúdie
budú so súhlasom p. Pilného zverejnené na internetovej
stránke obce v záložke „drobná sakrálna architektúra.“ Poďakovanie taktiež patrí starostovi obce a všetkým poslancom za snahu o zachovanie a zveľaďovanie duchovného,
umeleckého a historického dedičstva v našej obci.
Mgr. Martin Štvrtecký

Počas priestupného roka, práve
29. februára, sa uskutočnili voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky - najdôležitejšia politická udalosť
v štáte v horizonte rokov a „sviatok
demokracie.“ Tentokrát vzbudili celoslovensky veľký záujem občanov.
Pre mnohých priniesli volebné výsledky milé i nemilé prekvapenia, vzostupy
a pády, no účelom týchto riadkov nie
je volebné výsledky komentovať, ale
priblížiť ich priebeh a najmä výsledky
v 2 utvorených okrskoch v Jablonici.
Utvorené boli pre tieto voľby 2 volebné okrsky - okrsok č. 1 sídlil v zasa-

dacej miestnosti Obecného úradu
a okrsok č. 2 v sále Kultúrneho domu
v Jablonici. V oboch okrskoch boli politickými subjektami kreované 5- členné
komisie, zapisovateľov určil starosta
obce tak, ako to zákon o podmienkach výkonu volebného práva ukladá.
Volebné miestnosti sa otvorili riadne
o 07:00 hod. (pozn. red. žiaden okrsok
na Slovensku nepožiadal o skoršie otvorenie volebnej miestnosti) a hneď
po ich otvorení prichádzali občania za
voľbou svojich zástupcov v budúcom
parlamente, potenciálne vo vláde republiky. Napriek najväčšiemu počtu

voličov prichádzajúcich k volebným
urnám od 90-tych rokov v našej obci
(pozn. red. účasť voličov 63,08 %) bol
priebeh volieb v obci pokojný a úplne
bezproblémový až do zatvorenia volebných miestností o 22:00 hod. Po sčítaní
hlasov a spísaní zápisníc okrskových
volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch
vo voľbách do NR SR 2020 boli zistené
nasledovné výsledky:

Okrsok č. 1

913

počet voličov zapísaných v zozname voličov
- z toho:
počet voličov v stálom zozname voličov

908

počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací preukaz

15

počet voličov, ktorým bol odobratý hlasovací preukaz

20
546

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

59,80 %

volebná účasť v %

541

počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 zákona č. 180/2014 Z.z.

5

počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny

543

počet platných odovzdaných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu (zoradené od najväčšieho
počtu získaných hlasov):
názov strany, hnutia alebo koalície

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA
SMER - sociálna demokracia
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
Sloboda a Solidarita
SME RODINA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
ZA ĽUDÍ
Slovenská národná strana
DOBRÁ VOĽBA
Kresťanskodemokratické hnutie
VLASŤ
Socialisti.sk
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
MÁME TOHO DOSŤ !
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Slovenské Hnutie Obrody
Demokratická strana
99 % - občiansky hlas
Slovenská liga
MOST - HÍD
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
HLAS ĽUDU
Práca slovenského národa
Hlas pravice

číslo vo voľbách

počet platných hlasov

podiel platných
hlasov v %

č. 11

148

27,25

č. 19
č. 24

134

24,67

64

11,78

37

6,81

32

5,89

31

5,70

21

3,86

21

3,86

21

3,86

16

2,94

10

1,84

5

0,92

1

0,18

1

0,18

1

0,18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

vzdali sa kandidatúry

-

č. 3
č. 4

č. 12
č. 6
č. 9
č. 2

č. 15
č. 17
č. 25
č. 13
č. 7
č. 22
č. 1
č. 5

č. 10
č. 14
č. 16
č. 18
č. 20
č. 21
č. 23
č. 8
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Okrsok č. 2
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Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu (zoradené od najväčšieho
počtu získaných hlasov):
948

počet voličov zapísaných v zozname voličov

názov strany, hnutia alebo koalície

- z toho:
počet voličov v stálom zozname voličov

949

počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací preukaz

15

počet voličov, ktorým bol odobratý hlasovací preukaz

14
628

počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

66,25 %

volebná účasť v %

624

počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 zákona č. 180/2014 Z.z.

4

počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny

622

počet platných odovzdaných hlasov

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA
SMER - sociálna demokracia
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
SME RODINA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
Sloboda a Solidarita
Slovenská národná strana
ZA ĽUDÍ
DOBRÁ VOĽBA
VLASŤ
Kresťanskodemokratické hnutie
Socialisti.sk
MÁME TOHO DOSŤ !
Demokratická strana
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Práca slovenského národa
HLAS ĽUDU
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
MOST - HÍD
Slovenské Hnutie Obrody
99 % - občiansky hlas
Slovenská liga
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
Hlas pravice

číslo vo
voľbách
č. 11
č. 19
č. 24

č. 4
č. 12
č. 3
č. 9

č. 6
č. 2
č. 17

č. 15
č. 25

č. 7
č. 10

č. 13
č. 23

č. 21
č. 20

č. 1
č. 18

č. 5
č. 14

č. 16
č. 22
č. 8

počet platných hlasov

podiel platných
hlasov v %

157

25,24

151

24,27

86

13,82

60

9,64

40

6,43

28

4,50

22

3,53

22

3,53

19

3,05

13

2,09

7

1,12

4

0,64

3

0,48

2

0,32

2

0,32

1

0,16

1

0,16

1

0,16

1

0,16

1

0,16

1

0,16

0

0

0

0

0

0

vzdali sa kandidatúry

-

1861

- z toho:
počet voličov v stálom zozname voličov
počet voličov, ktorým bol vydaný hlasovací preukaz
počet voličov, ktorým bol odobratý hlasovací preukaz
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
volebná účasť v %
počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 zákona č. 180/2014 Z.z.
počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny
počet platných odovzdaných hlasov

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
SME RODINA
Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia
Sloboda a Solidarita
ZA ĽUDÍ
DOBRÁ VOĽBA

Obec Jablonica
počet voličov zapísaných v zozname voličov

SMER - sociálna demokracia

Slovenská národná strana

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu (zoradené od najväčšieho
počtu získaných hlasov):
názov strany, hnutia alebo koalície

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA
ZDOLA

1857
30
34
1174
63,08 %
1165
9
1165

VLASŤ
Kresťanskodemokratické hnutie
Socialisti.sk
MÁME TOHO DOSŤ !
STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
Demokratická strana
SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby
Prác a slovenského národa
Slovenské Hnutie Obrody
MOST - HÍD
Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť
HLAS ĽUDU
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
99 % - občiansky hlas
Slovenská liga
Hlas pravice

číslo vo
voľbách
č. 11
č. 19
č. 24

č. 4
č. 12
č. 3
č. 6
č. 9

č. 2
č. 17

č. 15
č. 25

č. 7
č. 13

č. 10
č. 20

č. 23
č. 5

č. 18
č. 22

č. 21
č. 1

č. 14
č. 16
č. 8

počet platných hlasov

podiel platných
hlasov v %

305

26,18

285

24,46

150

12,87

92

7,89

71

6,09

65

5,57

43

3,69

43

3,69

40

3,43

23

1,97

23

1,97

9

0,77

4

0,34

3

0,25

2

0,17

1

0,08

1

0,08

1

0,08

1

0,08

1

0,08

1

0,08

1

0,08

0

0

0

0

vzdali sa kandidatúry

-

Ak by sa teoreticky brali do úvahy iba výsledky
v našej obci, do parlamentu by sa dostalo len 5 politických subjektov: OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO), NOVA, Kresťanská
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA;
SMER - sociálna demokracia;
Kotlebovci - Ľudová strana
Naše Slovensko; SME RODINA; Sloboda a Solidarita,
s nasledovným rozdelením
mandátov v Národnej rade:
OĽANO - 51, SMER - SD 48,
ĽSNS - 25, SME RODINA 15
a SaS - 11.
Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 v obci Jablonica
môžete nájsť aj na internetovej stránke obce, kde sú
zverejnené aj úplné zápisnice
zo sčítania hlasov. Kompletné
výsledky volieb na všetkých
úrovniach územného členenia
SR môžete nájsť na stránke
Štatistického úradu - volbysr.
sk
Mgr. Martin Štvrtecký
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tručný prehľad možností
nakladania s odpadmi

v obci Jablonica

plasty
a tetrapaky

plastové fľaše, obaly od mlieka, džúsov, šampónov,
aviváží, obaly od mlieka, smotany, džúsov...(Plastové
fľaše je nutné z dôvodu zníženia odpadu stlačiť.
Plasty sa nesmú odovzdávať znečistené.)

sklo

sklo biele, alebo farebné, fľaše, poháre, okenné sklo,
sklené obaly

papier

kartóny, noviny, časopisy, reklamné plagáty, ... (musia
byť zviazané)

Zberný dvor Jablonica

pneumatiky

pneumatiky z osobných automobilov bez diskov, motocyklov a podobne

Pneumatiku odovzdať distribútorovi pneumatík, priamo v obchode, ktorý vykonáva predaj
pneumatík alebo v servise.

textílie

obnosené šatstvo, bez obsahu nebezpečných látok

Zberný dvor Jablonica a špeciálne kontajnery
na šatstvo umiestnené na území obce

kovové obaly

kovové veká, viečka, obaly od sprejov, konzervy, ...

Vrecový zber

bioodpad

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, lístie, pokosená tráva,

Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber
Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber

Kompostovisko na Zbernom dvore Jablonica
(Pláňava)

nevytriedený
komunálny odpad

zmesový komunálny odpad z domácností

Vývoz zabezpečujú Technické služby Senica
a. s. + kontajner pri zbernom dvore po vytriedení jednotlivo zberaných zložiek (plasty,
papier, sklo, textílie, kovy, haluzovina, bioodpad, stavebný odpad, nebezpečný odpad)

haluzovina
a konáre

orezané stromy, kríky, šípové ruže, drevná hmota

Tento druh odpadu je možné vyviezť na vyhradenú plochu za Zberný dvor.

nebezpečný odpad
a elektroodpad

oleje z motorových vozidiel, žiarivky, neónové trubice,
spotrebiče, chladničky televízory, staré batérie a akumulátory, chemické látky, farby a ich obaly a iné

Tieto odpady sa budú odovzdávať do kontajnerov, ktoré budú pristavené v centre obce
tak ako doteraz 2x ročne

jedlé oleje
a tuky

použitý jedlý olej, resp. tuk naliaty do PET fliaš alebo
plastových bandasiek bez zvyškov jedál

Zberný dvor Jablonica
Uzatvorené fľaše vyložené na dostupnom
miesto
v deň separovaného zberu - vrecový zber.

železný odpad,
železný šrot

rôzne druhy kovového odpadu bez nebezpečných
prímesí

Je možné odovzdať do „výkupne druhotných
surovín“ na Nádražnej ulici alebo do areálu
v PD Jablonica

drobný stavebný
odpad a stavebný
odpad väčšieho
rozsahu

veľkoobjemový
odpad

odpad zo stavebných úprav vykonávaných fyzickou
osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné povolenie, ani
ohlásenie. Jednotlivé kusy nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie obsahovať armovacie
železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný
odpad zo stavieb.
Sadzba poplatku drobného stavebného odpadu je
stanovená na 0,0425 € za kilogram, bez obsahu
škodlivín.
nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez sklenej
výplne, drevotrieska a pod.
Tento nábytok je potrebné odovzdať v demontovanom
stave.
Čalúnený nábytok je potrebné odčalúniť.
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urbanov pamätník

tarenka - stareček,
alebo babka - dedko?

V minulom týždni som bol
vyzdvihnúť 8-ročného vnuka
po ľahkoatletickom tréningu. Po
vstupe do šatne, tak ako mám
vo zvyku som pozdravil a na
pozdrav mi odpovedalo viacero
prítomných. Na môj pozdrav
odpovedal aj môj vnuk, tak ako
je zvykom v našej rodine „Čau
stareček“, na čo reagoval jeden
z tínedžerov otázkou „A to bolo
čo?“. Nedalo mi a mladým som
vysvetlil, že oslovenie starenka
a stareček sa v Jablonici a okolí
používalo po celé generácie.
Teraz
používané oslovenie
babka, dedko bolo v tom
čase používané pri oslovení
prastarých rodičov. Postupne sa
viac začalo používať oslovenie
babka, dedko alebo starý otec,
stará mama. Je vecou a zvykom
každej rodiny aké oslovenie
používajú, no nemali by sme
zabúdať ani na staré zvyky a
tradície. Ja som hrdý občan
našej obce ,som hrdý otec
našich detí a hrdý stareček
našich vnúčat a som veľmi rád,
že oslovenie starenka, stareček
sa znova začína viac používať.
(Pozn. red.: Podľa Krátkeho
slovníka slovenského jazyka
a
Pravidiel
slovenského
pravopisu sú spisovné všetky
pomenovania starých rodičov:
starý otec, starký, dedo/stará
mama, starká, babka a ich
zdrobneniny.)
Dušan Kabaňa

H

Hurbanov pamätník - školské kolo
12. 2. 2020
Hurbanov pamätník patrí k súťažiam
s dlhoročnou
tradíciou. Každý rok
usporadúvame jej triedne kolá a následne školské kolo, aby sme v deťoch
vzbudili záujem o literatúru pre deti
a mládež prostredníctvom umeleckého prednesu poézie a prózy a ukázali
tak krásu a ľúbozvučnosť materinského jazyka.
V tomto roku sa zúčastnilo školského
kola na 1.stupni 18 recitátorov, ktorí
postúpili z triednych kôl. Z toho traja
v našej vlastnej nepostupovej kategórii 1.ročník, nakoľko v I. súťažnej kategórii Hurbanovho pamätníka súťažia
podľa pravidiel žiaci 2.- 4. ročníka.
Všetci súťažiaci sa zodpovedne pripravili na prednes svojich ukážok či už
poézie alebo prózy, a tak pripravili ťažkú úlohu rozhodnúť porote, ktorú tvorili pani učiteľky 1.stupňa.

Výsledky sú nasledovné:
Kategória 1. ročník:
1. miesto: Petronela Klvačová (1. A)
I. kategória
Poézia:
1.miesto: Karolína Mihelová (4. A)
2. miesto: Júlia Otépková (3. A),
Gregor Jančovič (2. A)
3.miesto: Denis Koch (2. A), Sofia
Pernecká (3. A)
Próza:
1.miesto: Veronika Válková (4.A)
2. miesto: Agáta Gbelcová (3.A)
Hurbanov pamätník je súčasťou a zároveň nižším kolom súťaže Hviezdoslavov Kubín. Následné obvodné kolo sa
uskutoční 6. marca v Základnej umeleckej škole v Senici. Postupujú doň
súťažiace umiestnené na 1. miestach:
Karolína Mihelová a Veronika Válková.
Želáme im veľa úspechov!

asiči hodnotili svoju činnosť

Kontajner v zbernom dvore
Stavebný odpad väčšieho rozsahu je možné
vyviezť do kameňolomu v Trstíne, alebo na
Bukovej.

Kontajner pri zbernom dvore

SEPARUJTE ODPAD! ŠETRÍTE TÝM ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SVOJU PEŇAŽENKU!

Dňa 11. januára 2020 sa uskutočnila Výročná členská schôdza, na ktorej sme zhodnotili celoročnú činnosť za rok 2019.
VČS sa zúčastnil starosta obce Ing. Silvester Nestarec a predsedníčka Úo DPO Senica Marta Hurbanisová. Účasť členov na
schôdzi bola veľmi dobrá, prišli medzi nás aj najmenší hasiči,
a veríme že sa z nich stanú naši dobrí pokračovatelia. Najdôležitejšou činnosťou našej práce je práca Hasičskej jednotky
DHZO. Je 27 členná, vyškolená podľa požiadaviek a smerníc
s potrebnými odbornými spôsobilosťami, zaradená dlhodobo
v „A“ kategórii „Plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov“
v rámci SR. V uplynulom roku naša jednotka splnila všetky
požiadavky, uskutočnila 15 ostrých zásahov v rámci 12 výjazdov techniky. Hasiči sa pod vedením Ing. Kataríny Vrábelovej zúčastňovali aj športových súťaží, zapojení boli aj
v Záhoráckej lige 2019, kde sa celkovo umiestnili na veľmi

peknom 4.mieste. Aj naši najmladší hasiči sa pod vedením
Mgr. Stanislava Oravca a Radky Oravcovej zapájali do súťaží
v ich kategóriách.
Okrem zásahovej a športovej činnosti, sa hasiči zúčastňovali
odborných školení a prednášok, boli nápomocní pri organizovaní kultúrnych, športových a iných akcií v obci. Veliteľ DHZ
Peter Vrábel dňa 17.12.2019 v Bratislave prevzal za zbor medailu od ministerky vnútra SR za účasť na snehovej kalamite
na Orave.
Naša činnosť za uplynulý rok bola bohatá, ale aj náročná. Najdôležitejšou a najväčšou na organizáciu bola oslava 130.výročia založenia DHZ v Jablonici, o ktorej sme v našich novinách
písali. Aj touto cestou ďakujeme všetkým našim sponzorom
a priaznivcom, ktorí našu dobrovoľnú činnosť podporujú.
Anna Dingová, DHZ
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Jablonica na úvod roka

V nasledovných riadkoch Vám budeme prinášať v Našej
Jablonici pravidelný skrátený sumár z činnosti a výsledkov
športovcov zo Športového klubu Jablonica.
Olympijské nádeje krajín V4 2020
Sobota 25.1. 2020 - Bratislava - atletická hala Elán
Staršie žiactvo:
Adriana Vašková: 1500m - 2.miesto 5:00,93
Michaela Koptáková: 1500m - 12.miesto 5:39,86
Megan Čuvalová: 1500m - 14.miesto 5:40,89
Alex Hulka: 1500m - 11.miesto 5:03,80 OR
Dorast:
Adam Zubák: 800m - 6.miesto 2:13,33
Simona Hrajnohová: 500m - 8.miesto 1:29,54
Juniori:
Peter Obcovič: 60m - 12.miesto 7,48 OR, 300m - 12.miesto
38,93
Zimné sústredenie Tatranský Lieskovec - Penzión
Medvedica
30.1. - 3.2. 2020 - Tatranský Lieskovec - Štrbské Pleso
Zoznam účastníkov:
Mládež: Nina Zavadilová, Dominika Králiková, Paulína Sláviková, Jana Cablková, Peter Martiš, Filip Kubíček, Diana
Martišová, Jerguš Bulgan, Adela Gbelcová, Tamara Svatí-
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ávrat k Vianociam

vrátili nové sily naše masérky, ktoré odviedli výbornú prácu ( makali od 19:30 do 23:00 ). Pri veľkej spokojnosti
trénerov sme zhodnotili sústredenie za doposiaľ najúspešnejšie. Skvelá disciplína športovcov počas tréningov ale aj
celého pobytu !!!
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

ianočný koncert 2019

Halové majstrovstvá SR v atletike dospelých 2020
22.2. - 23.2. 2020 Bratislava - hala Elán
Adriana Vašková (14r.): 800m - 6.miesto 2:22,52
Lucia Režnáková (15r.): 3000m – 9.miesto 10:55,53
Adam Zubák: 800m (15r.) - 11.miesto 2:08,23
Peter Obcovič: 60m - 26.miesto 7,61, 200m - 18.miesto
24,63
Halové majstrovstvá SR v atletike veteránov
Sobota 22.2. 2020 Bratislava - hala Elán
Blažka Kocúriková: 3000m - 2.miesto 12:12,37
Michalka Martišová: 60m - 2.miesto 9,20, 200m - 2.miesto
31,10, skok do diaľky - 2.miesto 426cm
Dušan Tomek: 60m - 11.miesto 8,30, skok do diaľky 5.miesto 505cm, vrh guľou - 9.miesto 9,83m
Jany Gbelec: 60m - 14.miesto 8,79, 200m - 11.miesto
29,53, vrh guľou - 11.miesto 8,46m
Roman Bachratý: 1500m - 6.miesto 5:30,01
Tomáš Zavadil: 3000m - 9.miesto 10:34,53
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želaním a uviedol mnohopočetný orchester na pódium. Muzikanti viac ako
hodinu dokázali držať miestami až zatajený dych poslucháčom vianočnými
hitmi domácimi i zahraničnými. Mnohí
návštevníci konštatovali, že sa jednalo
o jedno z najlepších vystúpení v Jablonici v posledných rokoch a orchester z Červeníka ukázal, že na mnohých
postoch priam až kypí talentom a hudobným kumštom.
Blížiace sa sviatky pohody od rána
signalizovala vôňa vareného vína
a chutného občerstvenia z vianočných
trhov Materskej školy pred Domom
kultúry, ktorá taktiež ponúkala na
predaj rozmanité dekorácie. Skvelou
sprievodnou akciou bola aj výstava
výtvarných diel MUDr. Anny Olšovskej
„Až napadne sneh...“ so zimnou vidieckou tematikou.
Veríme, že sme prispeli k dobrej
vianočnej nálade v našej obci. Tešíme
sa počas adventu opäť i v roku 2020,
možno i s viacerými prekvapeniami.
Mgr. Martin Štvrtecký

Obec Jablonica si pripravila aj počas
tohtoročného adventu predčasný vianočný darček pre svojich občanov aj
návštevníkov obce, ktorým bol vianočný koncert Art Music Orchestra z Červeníka. Ešte pred samotnými hlavnými
aktérmi popoludnia tretej adventnej
nedele vystúpil detský spevácky súbor z Jablonice s pásmom vianočných
piesní a kolied pod vedením p. Anny
Kováčovej. Opäť ukázali, že v Jablonici
máme talentované deti, ktoré dokážu pekne obohatiť akékoľvek kultúrno-spoločenské podujatie.
Starosta prispel k pohodovej vianočnej atmosfére slovom, vianočným

A

ž napadne sneh...

V sobotu 14. 12. sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie výstavy obrazov a keramík pani doktorky Anny Olšovskej s názvom Až napadne sneh.
Výstavou predstavila svoju záľubu vo
výtvarnom umení, ktorému sa venuje
už niekoľko rokov. Vo výbere zo svoková, Michal Kubica, Tereza Kubíčková, Natália Králiková,
Kristián Hlaváč, Alex Hulka, Adriana Vašková, Michaela Koptáková, Megan Čuvalová, Lucia Režnáková, Simona
Hrajnohová, Peter Obcovič, Adam Zubák, Tomáš Krahulec
Tréneri: Tomáš Zavadil, Adrian Kubica, Michala Martišová,
Pavol Poláček
Masérky: Sabina Poláčková, Radka Dudíková
Pomocní inštruktori na bežky: Štefan Kubíček, Monika
Kubíčková
Cyklo + dospelí bežci: Blažena Kocúriková, Marek Polakovič, Marcela Polakovičová, Roman Bachratý, Andrej Hološka, Dominika Adamková, Tomáš Kovalčík, Martin Čukan
Sústredenie sa podarilo !!!
Počas piatich dní sme absolvovali 8 tréningov ( ráno beh
+ strečing a posilňovanie, po obede dve hodiny bežky /
najmladší žiaci turistika ) a 3 x wellness. Každý večer nám

jej tvorby predstavila sakrálne a zimné motívy a prostredníctvom svojich
diel nám priniesla adventnú náladu.
Predstavila široký záber výtvarných
techník od kresieb uhľom, suchým
pastelom, cez kombinované techniky
k maľbám temperou a akrylom na plát-

ne, až po glazovanú keramiku. Úvodné
slovo predniesol pán učiteľ Štefan Orth
zo Základnej umeleckej školy v Senici
a o hudobný sprievod hrou na akordeón sa postaral David Černek z Jablonice, ktorý je žiakom pani učiteľky Anny
Rýzkovej zo ZUŠ Senica. Pani doktorka
Olšovská vo svojom srdečnom príhovore venovala osobité miesto aj svojmu vzťahu k Jabloničanom a Jablonici. Otvorenie výstavy sa tešilo veľkej
účasti návštevníkov, ktorí si v príjemnej až rodinnej atmosfére so záujmom
prezreli diela autorky. V predsálí výstavy boli nainštalované detské práce
jablonických žiakov ZUŠ Senica, ktoré
vedie pán učiteľ Mário Harnúšek, čím
sa posilnilo adventné posolstvo výstavy pani doktorky, a zároveň vytvorilo
aj milý odkaz k jej poslaniu detskej
lekárky, ktorému sa MUDr. Anna Olšovská venuje v Jablonici už štyri desaťročia.
Mgr. art. Ľudmila Pilná
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ablonický kroj v TV Senzi

Koncom januára som dostala pozvanie ísť prezentovať naše Záhorie
- Jablonicu - jablonický kroj do TV
SENZI, natáčať reláciu „Posedenie pri
vínečku“, venovanú k sviatku Medzinárodného dňa žien. Takéto pozvanie
nedochádza často a nepatrí sa odmietnuť. Počet „účinkujúcich“ v tejto
relácii bol stanovený na štyri pozvané
ženy - každá z inej oblasti a ja som
sama mala ukázať a reprezentovať
krásu ženského sviatočného odevu
na Záhorí, aký v minulosti v Jablonici a okolí, hrdo nosili naše mamy. No
predsa mi nedalo organizátora osloviť a požiadať, aby sme mohli ísť dve.
Áno, a tak sme sa spolu s Annou Dingovou zúčastnili tejto krásnej akcie.
Natáčanie sa konalo v jednej útulnej
vinárni v Senici v piatok 31. januára.
Našou úlohou bolo prezentovať ženský sviatočný odev - priblížiť históriu
kroja, popísať jednotlivé časti, materiál a techniku vyšívania. Keďže sa

A

zaoberám obnovou, šitím a vyšívaním
krojových častí, nebol problém doplniť
aj rekvizity - krojové bábiky, vyšívané
zástery, doplnená bola aj mužská vyšívaná košeľa a žinky, zo starších častí
kacabajka, plyšové strapcové ručníky
a pod. Okrem týchto častí kroja aj prezentovať obec, históriu, kultúrne akcie
a pokračovateľov starých tradícií.
Obidve vyparádené nás s úžasom
privítali a my sme zasadli pred kameru. Hovoriť o histórii kroja a všetko čo
s tým súvisí, kedy sa aký odev nosil,
hovoriť o kultúrnych aktivitách v obci
- spomenuli sa stretnutia okresných
krojových skupín, spevácky súbor,
Jablonická pamätná izba, si vyžaduje
minimálne poldňové vysielanie, aj to
by sme asi nepovedali všetko. Natáčanie bolo ukončené záberom na rýchle
čepenie nevesty a svadobnou piesňou.
Jednotlivé vstupy rozhovorov dopĺňal
spev, hra na heligónke a akordeóne.

j Basu sme pochovali

Sobota 22. februára 2020 patrila fašiangovej veselici, kedy sme v našej
obci už tradične po 21-krát pochovali
„Basu“. Tento rok prišlo menej masiek,
ale pribudli krojovaní. Do tanca a na
počúvanie hrala hudba Miniband zo
Smrdák, pri ktorej sa prítomní veselo

zabávali a myslím, že sa aj do sýtosti
vytancovali. Na stoloch nechýbali šišky,
aj občerstvenia bolo dostatok, a samozrejme aj bohatá tombola, ktorú nám
poskytli naši sponzori a prispievatelia.
Za bohatú tombolu naši dobrovoľní hasiči ďakujú všetkým sponzorom
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ž na vrchol

Relácia bude mať dĺžku iba cca. 40
minút, bude odvysielaná k sviatku
MDŽ - „Posedenie pri vínečku“ - venované ženám. Termín vysielania bude
po oznámení doplnený, uskutoční sa
na stanici TV Senzi trikrát. Takže aj my
sme zvedavé a „uvidíme čo uvidíme“.
Na záver chcem veľmi pekne poďakovať autorovi tejto relácie „Posedenie
pri vínečku“, (ktorá býva v TV každý
týždeň s inou témou), že k natáčaniu
tejto časti pozval nás „jaboničanky“,
že sme mohli ukázať našu históriu,
v ktorej je kus lásky, kus srdca, kus
domova. Je to veľká pocta pre Jablonicu. Ďakujeme.
Relácia „Posedenie pri vínečku“ (5.
diel) - venovaná k MDŽ, kde je prezentovaný jablonický kroj, bude vysielaná
na TV SENZI v dňoch: 13. 3. (piatok)
o 20:00 hod., 14.3. (sobota) o 13:00
hod. a 17.3. (utorok) o 20:00 hod.
Anna Kováčová

a prispievateľom. Ďakujeme maskám
a krojovaným, samozrejme aj všetkým, ktorí sa prišli zabaviť.
Organizátori podujatia Dobrovoľný
hasičský zbor a Obec Jablonica ešte
raz ďakujú a tešia sa na budúci rok,
kedy sa opäť zídeme na fašiangovej
veselici pochovávania basy 13. februára 2021.
Anna Dingová, DHZ

Edmund Percival Hillary, Novozélanďan, zomrel 10. januára 2008 vo
veku 88 rokov. Bol odvážnym horolezcom, ktorý ako prvý človek na svete
zdolal najvyššiu horu sveta – Mont
Everest (8848 m). Bol mimoriadne
skromný a hovoril o sebe, že je obyčajný chovateľ včiel. Vďaka pevnej
a húževnatej vôli vedel premáhať
strach a necúval pred prekážkami. Bol
vytrvalým na ceste za cieľom. Bolo to
29. mája 1953, kedy vystúpil na vrchol spolu so šerpom Nepálcom Tenzingom Norgayaom. V knihe „Pohľad
z vrcholu“ o tom napísal: „Išli sme
blízko seba. Tenzing držal voľný koniec
lana. Ja som pokračoval v presekávaní
stupňov smerom hore. V nasledujúcom okamihu som sa dostal na plochú
a odkrytú zasneženú plošinu, z ktorej
už nebolo kam ísť. Tenzing sa ku mne
čoskoro pripojil a s úžasom sme hľadeli
okolo seba. Uvedomili sme si, že sme
sa dostali na vrchol sveta. Chcel som
si s Tenzingom potriasť ruku, jemu to
však nestačilo. Vrhol sa mi okolo krku
a mocne ma objal. Stáli sme spoločne
na vrchole. Bolo na ňom miesta asi pre
šiestich ľudí. Dobyli sme Everest.“ Na
otázky ľudí, čo na vrchole zažil, povedal: „Cítil som len blízkosť Boha a to
mi stačilo. Vrúcne som mu ďakoval.
A keď sme sa chystali na odchod, veľmi som ho prosil: keď nám už dožičil
víťazstvo, nech nás sprevádza aj na
zostupe, aby sme sa živí dostali z vrcholu nadol.“ Edmund tam zanechal
malý krížik. Viac než na dobytie Everestu bol však Hillary hrdý na to, čo sa
mu podarilo vykonať pre ľudí žijúcich
v horských oblastiach Nepálu, odkiaľ
pochádzal Tenzing. Celý život týmto
ľuďom pomáhal. Vo svojej knihe napísal: Nestane sa dobrým horolezcom
ten, kto nevie byť obetavým druhom
a priateľom, nech by mal tie najlepšie
schopnosti a predpoklady. Priateľstvo
je rovnako dôležité ako výkon. Kľúčom
k úspechu je kolektívna práca. Sebectvo robí človeka malým.
Bratia a sestry, vždy obdivujeme
tých, ktorí dosiahli cieľ, ktorí zdolali

vrchol alebo vykonali nejaký hrdinský skutok. Zdolať Everest sa nám asi
nikdy v živote nepodarí a myslím, že
nikto z nás po tom ani netúži. Predsa
však v našom živote musíme zdolať jeden vrchol, ktorý má meno Kalvária.
Na vrchole mnohých štítov a vrchov
je umiestnený kríž ako symbol Krista,
ako viditeľný znak jeho obety na kríži
za nás ľudí (fotografia je z Ďumbiera
v Nízkych Tatrách). Pán Ježiš všetkým
povedal: Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme každý deň
svoj kríž a nasleduje ma. (Lk 9, 23).
Všimnime si lepšie jeho slová: „každý
deň“. A predstavme si, že sa vydávame na cestu a čaká nás stúpanie. Kto
zastane na polceste alebo kto by chcel
zhodiť zo svojich pliec kríž, nedosiahne
vrchol. Za Pánom Ježišom totiž možno
ísť len s krížom, ktorý je akoby rebríkom do neba. Na konci pozemského
života Ježiša Krista mnohí jeho učeníci, ale aj zástupy od neho odpadli,
ba niektorí ho doslova zapreli alebo
zradili. Na Kalvárii vidíme iba niekoľko
verných postáv: Panna Mária, apoštol
Ján a niekoľko žien. Boli to tí, ktorí neopustili Krista ani vtedy, keď ho všetci
opustili a odsúdili na smrť.
A toto je najdôležitejšie posolstvo
Kristovho kríža: Kto svoj kríž vynesie
až na vrchol svojej životnej Kalvárie,
ten bude pri Otcovi najbližšie, ako aj
Pán Ježiš vtedy zvolal: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“. Kríž
totiž otvára nebo, prináša odpustenie
hriechov a stáva sa jedinou nádejou,
v ktorej môžeme byť spasení. Bez
Kristovho kríža by sme neboli vykúpení; a bez svojho osobného kríža by
sme neboli spasení. Sv. Augustín to
povedal takto: Ten, ktorý ťa stvoril bez
teba, nespasí ťa bez teba; ten ktorý ťa
stvoril bez toho, aby si to vedel, nespasí ťa bez toho, aby si to nechcel.“ Aj
keď sme všetci vykúpení Jeho krvou,
musíme si po svoje vykúpenie každý
osobne sem – pod kríž. Pod krížom
pochopíme a precítime veľkosť svojho
hriechu a nesmiernosť Jeho lásky.
Bratia a sestry, nezabudnime, že
Kalvária a svätá omša, to je tá istá
skutočnosť. To je ten vrchol, na ktorý
musíme všetci vystúpiť. Nie iba raz –
dva razy za rok, ale pokiaľ možno aj
počas týždňa. Sväté prijímanie je prijatie Krista a záruka našej spásy. Nech
preto aj tohtoročné veľkonočné sviatky sú pre nás všetkých príležitosťou,
aby sme vyznali svoju vieru v silu kríža a pochopili, akú silu má sv. prijímanie v našom živote. Vzbuďme si silné
predsavzatie, že nebudeme odhadzovať kríž a obchádzať Kalváriu. Práve
naopak: Prijmime ochotne kríž svojich
každodenných osobných, rodinných,
výchovných, pracovných alebo školských povinností a často prijímajme
Pána Ježiša vo svätom prijímaní, aby
sme svoj kríž niesli odvážne a vytrvalo
a dostali raz od Pána odmenu.

Tretiak Karol, ktorý sa pripravoval na
prvé sväté prijímanie, opýtal sa svojho
otca: „Ocko, a prečo sa pred sv. prijímaním musí ísť na spoveď?“ Otec zostal zarazený jeho otázkou, lebo sám
zanedbával sviatostný život. Odpovedal mu, ako vedel: „No preto, lebo
sa treba zbaviť hriechov.“ „A z akých
hriechov sa treba spovedať?“ – pýtal
sa ďalej malý Karol. „No predsa z tých,
ktoré si urobil.“ Karol sa nad tým zamyslel a povedal: „A ak by som nemal
žiadne hriechy, tak by som sa nemusel
spovedať?“ Otec začal byť trochu nervózny a povedal mu: „Ale veď žiaden
človek nie je bez hriechu a preto sa
musíme spovedať.“ Nato sa ho Karol
opýtal: „Ocko, a ty nemáš žiadne hriechy?“ Otec ešte viac znervóznel a povedal mu: „Všetci páchame hriechy
a preto sa všetci musíme spovedať.“
A vtedy si otec uvedomil, že vlastne on
sa vôbec nespovedá. Úprimnosť jeho
syna ho priviedla k rozmýšľaniu nad
sebou a uvedomil si, že ak chce dobre vychovávať svoje deti, musí im dať
vlastný príklad. O niekoľko dní sám zobral svojho syna na sv. omšu a pristúpil aj ku svätej spovedi. Nebola to však
formalita, ale začiatok jeho úprimného
duchovného života, ako aj náboženskej výchovy jeho detí.
Bratia a sestry, nech nám Kristov
kríž stále viac pripomína Kristovu lásku, ale i naše hriechy, ktoré chceme
zanechať a začať nový život úprimnejšej viery a skutkovej lásky. A nezabudnime, že nás Pán sprevádza, nikoho nedovolí skúšať nad sily a posiľňuje
naše ramená, aby sme svoj životný
kríž nielen uniesli, ale aj vyniesli až na
vrchol. Nech Vás všetkých naplní Kristov pokoj!
		
Roman Stachovič,
jablonický farár
SV. SPOVEĎ A BOHOSLUŽBY
VEĽKONOČNÉHO TROJDNIA
V JABLONICI:
• Piatok 3. apríl:		
Spovedanie chorých doma
od 9:00 do 13:00 h.
• Sobota 4. apríl:		
Sv. spoveď v kostole
od 14:30 do 16:30 h.
• Zelený štvrtok 9. apríl:
Sv. omša v kostole o 18:00 h.
• Veľký piatok 10. apríl:
Krížová cesta na cintoríne
o 9:00 h.
a obrady v kostole
o 15:00 h.
• Biela sobota 11. apríl:
Adorácia pri Božom hrobe
od 9:00 h. do 19:00 h.
Veľkonočná vigília začne
o 19:30 h.
• Veľkonočná nedeľa 12. apríl:
Sv. omše o 8:00 a o 10:30 h.,
veľkonočná farská ofera.
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POLOČENSKÁ KRONIKA

Počet obyvateľov k 01.01.2019: 2255

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 2254

Jubilanti:
h70 rokov:

Narodili sa ...
05.02.2019 – Tamara Sekáčová – rodičia Natália a Dominik Sekáčovci
07.02.2019 – Matteo Vávra – rodičia Klára Vávrová
19.03.2019 – Filip Toman – rodičia Lenka a Patrik Tomanovci
30.03.2019 – Karolína Kittová – rodičia Silvia Denkóciová a Adam Kitta
12.04.2019 – Ondrej Otépka – rodičia Michaela a Roman Otépkovci
01.05.2019 – Sára Ďurišová – rodičia Lucia Búranová a Dušan Ďuriš
19.05.2019 – Laura Deminová – rodičia Kristína Štellárová a Matej Demin
23.05.2019 – Agáta Šantavá – rodičia Mgr. Zuzana Štefánik Škápiková a Bc. Miroslav Šantavý
12.06.2019 – Martin Žák – rodičia Emília a Stanislav Žákovci
02.07.2019 – Agáta Vráblová – rodičia Ing. Katarína a Peter Vráblovci
16.07.2019 – Dárius Stanek – rodičia MUDr. Alžbeta a Jozef Stankovci
29.08.2019 – Aneta Olahová – rodičia Jana Dubníčková a Ľubomír Olah
23.10.2019 – Adam Nestarec – rodičia Veronika Jánošíková a Richard Nestarec
24.10.2019 – Victoria Čapliarová – rodičia Bibiana Slobodová a Patrik Čapliar
24.10.2019 – Nela Lukáčková – rodičia Erika Dvorská a Tomáš Lukáček
07.11.2019 – Damián Portel – rodičia Michaela a Michal Portelovci
12.12.2019 – Viktória Heráková – rodičia Zdenka Zemanová a Patrik Herák
23.12.2019 – Samanta Kolesíková – rodičia Diana Kolesíková a Tomáš Vrba

v mesiacoch január a február

hZosnulí:g
Narodili sa:

vo veku 89 rokov

h75 rokov:

Michal Bachár

vo veku 59 rokov

Kristína Mikúšková

Michal Mikuláš

Michal Búran

vo veku 97 rokov

Veronika Heráková

Valeria Žáková

Peter Cisár

vo veku 86 rokov

Viktória Heráková

Milan Valent

(december 2019)

vo veku 75 rokov

Samanta Kolesíková

Amália Kalayová

(december 2019)

vo veku 82 rokov

Helena Svitáčová
Eva Grófová
Marta Jurková

h80
rokov:
Ján Michalica
Peter Valášek
Mária Olšovská

h85rokov:
Albertína Pinkavová
Mária Poláková

h95
rokov:
Michal Mesároš

Zosobášili sa...
02.02.2019 Ladislav Peterka a Ľudmila Smíkalová
27.04.2019 Patrik Pitorák a Veronika Poláková
04.05.2019 František Brenkus a Veronika Steinerová
18.05.2019 Ferdinand Antálek a Jana Harasníková
01.06.2019 Ján Hajdučko a Jana Drhová
08.06.2019 Tomáš Máčai a Petra Ďuricová
22.06.2019 Jozef Oláh a Lenka Šurganová
27.07.2019 Vladimír Haruštiak a Frederika Jurková
07.09.2019 Peter Ligač a Lucia Ďuricová
28.09.2019 Ladislav Kuba a Lenka Hajduková
26.10.2019 Marek Fila a Zuzana Fialová
30.10.2019 Jaroslav Hajduk a Iveta Máčaiová
20.11.2019 Vladimír Dudák a Zuzana Kostolanská
27.11.2019 Peter Guldan a Karína Yohanesová

Opustili nás...
1.01.2019 – Sidónia Gbelcová vo veku 82 rokov
27.01.2019 – Karol Gróf vo veku 75 rokov
01.02.2019 – Anna Hamerlíková vo veku 81 rokov
19.02.2019 – Florián Kukan vo veku 91 rokov
26.02.2019 – Radoslav Šeliga vo veku 58 rokov
01.03.2019 – Helena Kocúriková vo veku 72 rokov
11.03.2019 – Milan Kocúrik vo veku 51 rokov
02.04.2019 – Ján Barták vo veku 93 rokov
03.04.2019 – Anna Kocúriková vo veku 79 rokov
05.04.2019 – Ivan Havlík vo veku 61 rokov
06.04.2019 – Anna Bachnová vo veku 71 rokov
10.04.2019 – Anna Jánošíková vo veku 94 rokov
13.04.2019 – Anna Sládková vo veku 79 rokov
21.04.2019 – Vendelín Čuraj vo veku 86 rokov
25.04.2019 – Štefan Bilka vo veku 71 rokov
25.04.2019 – Anna Keblúšková vo veku 79 rokov
28.04.2019 – Helena Brichtová vo veku 72 rokov
02.05.2019 – Anna Španková vo veku 81 rokov
03.05.2019 – Pavol Hrajnoha vo veku 50 rokov
08.05.2019 – Emília Masárová vo veku 70 rokov

02.06.2019 – Július Šurina vo veku 75 rokov
14.06.2019 – František Kocúrik vo veku 84 rokov
15.07.2019 – Mária Kabaňová vo veku 78 rokov
25.07.2019 – Elena Hrbková vo veku 54 rokov
04.08.2019 – Jaroslava Haršányová vo veku 59 rokov
15.08.2019 – Bernardína Brichtová vo veku 94 rokov
18.08.2019 – František Dulovecz vo veku 58 rokov
22.08.2019 – Miroslav Brichta vo veku 75 rokov
25.08.2019 – Silvester Pinkava vo veku 78 rokov
07.09.2019 – Ľudmila Bartošová vo veku 84 rokov
08.09.2019 – Anna Hološková vo veku 81 rokov
15.09.2019 – Margita Jurkovičová vo veku 82 rokov
17.09.2019 – Jaroslav Pok vo veku 89 rokov
19.09.2019 – Veronika Herdová vo veku 87 rokov
22.10.2019 – Karol Veselý (prech. pobyt) vo veku 70 rokov
12.11.2019 – Věra Mikušovičová vo veku 68 rokov
20.11.2019 – Jozef Masár vo veku 71 rokov
22.11.2019 – Anna Harasníková vo veku 80 rokov
16.12.2019 – Benedikt Čmarada vo veku 83 rokov

Anna Pribilová

Milan Herák
Miroslav Šmidt
Eva Baňárková

Rudolf Tipan

Benedikt Čmarada
vo veku 83 rokov
(december 2019)

N

estrácajme humor s Vladimírom Jánošíkom
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ultúrne a spoločenské

u 14. 03. 2020

o 08:00
BRIGÁDA ČISTÝ CHOTÁR

podujatia
u

zraz pri Obecnom úrade

1. 4. - 05. 04. 2020
VÝSTAVA VOJENSKEJ
TECHNIKY
v KD

u

25. 04. 2020
MAJSTROVSTVÁ SR MALÝCH 			
PLEMIEN
(Kynológia Jablonica)
na cvičisku Kynológie Jablonica

u

30. 04. 2020 od 16:30
STAVANIE MÁJA A MÁJOVÁ
VESELICA

zahrá dychová hudba Záhorienka + krst CD
v centre obce a vo dvore OcÚ

u

02. 05. 2020
JABLONICKÁ DESIATKA MEMORIÁL FELIXA RÍMEŠA
(ŠK Jablonica a Obec Jablonica)
v obci

u 17. 3. 2020

od 15:00
KONCERT VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
(Agentúra Pulz)
vstupné 10 €
predredaj na OcÚ
Jablonica v KD

u

08. 05. 2020 od 09:30
APONYIHO HISTORICKÝ
FESTIVAL S REMESLAMI
(Zachráňme kaštieľ Jablonica)
v kaštieli
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