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Milí spoluobčania.
V týchto teplých letných dňoch
takmer každý z nás myslí viac na dovolenku a oddych niekde pri vode,
ako na prácu. Je to prirodzené - tak
ako práca, aj oddych a relax patria
k životu. Nielen dospelí, ale aj deti
a školopovinná mládež sa tešia na
leto, lebo s letom prichádzajú prázdniny, pre nich asi najkrajšia časť
roka. Vysvedčenia už sú asi „predebatované“, niekto je spokojnejší, iný
menej, ale určite si každý sladké letné ničnerobenie zaslúži.
I napriek týmto letným radovánkam, chcel by som informovať
o veciach, ktoré sú aktuálne v obci
z pracovného hľadiska. Mnoho z vás
sa pýta na to, kedy sa už začne budovať III. etapa kanalizácie (na „hornom konci“). Budovanie kanalizácie je
zložitý a náročný proces po všetkých
stránkach – nazvime to administratívnej i finančnej. Z pohľadu obce
máme všetko pripravené a nebolo to
jednoduché: bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné
konanie, ktoré prebehlo a územné
rozhodnutie je právoplatné. Nasledovalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné (vodoprávne)
konanie na účely vydania stavebného povolenia. Len pre informáciu,
v rámci oboch konaní sa vyjadrovali
k dokumentácii všetky dotknuté inštitúcie, ktorých bolo viac ako dvadsať (napr. „plynovody, produktovody,
vodári, elektrikári, cestári, pamiatkári, životné prostredie...“) a všetky
vyjadrenia museli byť analyzované
a posudzované. Po ukončení stavebného konania, v rámci ktorého musel
byť vypracovaný i ďalší projekt dočasného dopravného značenia, bolo
vydané stavebné povolenie, ktoré
je v súčasnosti už právoplatné. Tým
sme zatiaľ spravili maximum, lebo
druhá a asi najdôležitejšia časť, sú financie. Nakoľko rozpočet na III. etapu budovania kanalizácie je takmer
4 mil. eur a je zrejmé, že obec tak

vysokú čiastku nemá šancu zainvestovať (sú to takmer 3 ročné rozpočty
obce...), bude potrebné čakať na výzvu z ministerstva na čerpanie eurofondov. Po vyjdení potrebnej výzvy
na čerpanie eurofondov, bude musieť ešte prebehnúť verejné obstarávanie na zhotoviteľa, či stavebný
dozor, no až potom sa môže pristúpiť
k samotnej realizácii. Teda toto je odpoveď všetkým ktorí sa pýtajú, kedy
už bude kanalizácia i v tejto lokalite...
Nakoľko sa pri stretnutiach
a debatách s občanmi stretávam
i s ďalšími otázkami a s určitými
požiadavkami, dovolím si vysvetliť
okrem vyššie uvedeného procesu
budovania kanalizácie i niektoré ďalšie veci. Jedná sa najmä o kompetenčné veci.
V prvom tohtoročnom čísle Našej Jablonice som vysvetľoval kompetencie, týkajúce sa ciest
prvej, druhej, tretej triedy a miestnych komunikácií. Myslím si, že veľa
občanov má v tomto už jasnejšie.
Ďalšou záležitosťou sú pozemkové
úpravy (sceľovanie pozemkov tzv.
komasácia). Pozemkové úpravy v SR
nariaďujú a vykonávajú pozemkové úrady (teda nie obec, ako si to
mnohí myslia...), ktorých pracovníci
vedú celé konanie, vydávajú úradné
rozhodnutia a komunikujú s vlastníkmi. To znamená, že nie je v kompetencii obce realizovať pozemkové
úpravy. Naša obec požiadala kompetentné úrady o vykonanie pozemkových úprav a boli schválené potrebné
uznesenia, teda obec spravila maximum, aby pozemkové úpravy v našej obci prebehli.
Ďalšou záležitosťou, s ktorou
sa na mňa niektorí obracajú, sú vodné
toky, najmä nedobrý stav Hodonského potoka (Lukavec), ktorého brehy
i riečisko sú zarastené a neudržované. Vodné toky má v správe Slovenský vodohospodársky podnik, správa
povodia Moravy. Toto je subjekt, ktorý je zodpovedný za tieto toky a obec
nemôže bez ich povolenia zasahovať

do riečiska, či brehov. Už som v poslednej dobe viackrát apeloval, aby
bolo riečisko vyčistené, bohužiaľ bez
primeranej odozvy. Podobne je to
i s melioračnými kanálmi, najvypuklejší problém je s melioračným kanálom popri železničnej trati Jablonica
- Brezová (od autobusovej stanice
smerom na železničnú stanicu). Tento kanál má v správe a zodpovedajú
zaň Hydromeliorácie š.p. Bratislava. Takisto je tento kanál zarastený
a v nevyhovujúcom stave, podnik bol
na to viackrát upozorňovaný a žiadaný o vykonanie nápravy, opäť bezvýsledne. Čistenie a udržovanie týchto
tokov a kanálov je náročné najmä
po finančnej stránke, čo je zrejme
najväčší problém u týchto správcov.
Obec by v rozpočte aj našla financie
na tieto veci, ale okrem toho, že sú
to obecné financie, ktoré by prioritne
mali slúžiť na zveľaďovanie a investovanie do obecného majetku, problém
je i v tom, že uvedené zodpovedné
subjekty nevyvinuli zatiaľ žiadnu aktivitu na riešenie daného stavu. V poslednom liste, adresovanom týmto
inštitúciám, im bola ponúknutá spolupráca a spoluúčasť obce pri riešení
tejto problematiky, takže uvidíme...
Teda nie všetko, čo sa v obci
a katastrálnom území obce nachádza, je naše...
Čo sa týka aktuálnych aktivít
v obci, tak ste si iste všimli, že bola
zateplená a opravená fasáda na školskej jedálni a pavilóne mimoškolskej
činnosti, prebiehajú práce na revitalizácii historického parku, v prázdninových mesiacoch bude vydláždená
druhá časť školského areálu, prebehnú interiérové úpravy v materskej
škole, no a mali by byť skolaudované
nájomné byty.
Na záver mi dovoľte, aby
som vám všetkým poprial, krásne
leto, prežité v pohode a zdraví a...
s úsmevom na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z rokovania
zastupiteľstva
17. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
24. 05. 2018. Rokovanie viedol Ing.
Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 7 poslancov, kontrolórka obce, účtovníčka obce, konateľka Obecného podniku a zapisovateľ.
OZ schválilo:
- program 17. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- spôsob prevodu vlastníctva novovytvoreného pozemku parc. č.
269/32 vo výmere 248 m2 žiadateľovi Milan Sopóci z dôvodov hodných
osobitného zreteľa,
- spôsob prevodu vlastníctva novovytvoreného pozemku parc. č.
269/31 vo výmere 125 m2 žiadateľovi Petra Medve Gembešová z dôvodov hodných osobitného zreteľa,
- prevod vlastníctva nehnuteľnosti novovytvoreného pozemku parc. č.
312/7 vo výmere 6 m2 žiadateľovi
Daniel Hamerlík z dôvodov hodných
osobitného zreteľa,
- Zmeny a doplnky ÚPN-O Jablonica č.3/2017 so stanovenou záväznou časťou, Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jablonica č. 1/2018
a záväznú textovú a grafickú časť
k Zmenám a doplnkom ÚPN-O Jablonica č.3/2017
- záverečný účet obce za rok 2017
a celoročné hospodárenie bez výhrad,
- zúčtovať výsledok hospodárenia vo
výške 214 408,13 € na tvorbu rezervného fondu,
- použitie rezervného fondu vo výš-

Výber daní
a poplatkov za odpad
Obecný úrad Jablonica vyzýva občanov, ktorí nemajú zaplatenú daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad, aby si uvedené dane a poplatok prišli uhradiť
bezodkladne, v čo najkratšom termíne.

Úprava otváracích
hodín lekárne
Lekáreň Anjela strážcu v Jablonici
oznamuje občanom, že v čase letných prázdnin, t.j. od 02. 07. do 31.
08. 2018, bude z technických príčin
upravený prevádzkový čas lekárne
od 07:30 do 14:30.

ke 214 408,13 € na financovanie
kapitálových výdavkov v roku 2018
a splácanie úveru v roku 2018,
- 2. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2018
podľa predloženého návrhu,
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 2. polrok 2018,
- poradovník na pridelenie uvoľneného 3- izbového nájomného bytu č. 6
v budove Zdravotného strediska tak,
ako bol schválený komisiou a pridelenie 3-izbového nájomného bytu č.
6 v budove Zdravotného strediska
uchádzačovi Mgr. Katarína Závišová
- nájom časti pozemku vpravo za
vstupnou bránou na miestnom katolíckom cintoríne parc. č. 1983/10
o výmere 2 m2 žiadateľovi DARAPOL
s.r.o., z dôvodov hodných osobitného zreteľa, za účelom umiestnenia
samoobslužného predajného pultu
na náplne do kahancov.
OZ súhlasilo:
- s predajom novovytvoreného pozemku parc. č. 269/32 vo výmere
248 m2
- s predajom novovytvoreného pozemku parc. č. 269/31 vo výmere
125 m2
- s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy,
samosprávy, právnických a fyzických osôb k dokumentácii Zmeny
a doplnky ÚPN-O Jablonica č.3/2017
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých
na 16. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva,
- pripomienky dotknutých orgánov a postup procesu obstarávania

Zmien a doplnkov ÚPN-O Jablonica
č.3/2017,
- správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2017,
- správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky, zostavenej
k 31.12.2017,
- správu o hospodárení Obecného
podniku Jablonica s. r. o. za rok 2017.
Rôzne:
V tomto bode programu informoval
starosta obce poslancov o:
- štúdii realizovateľnosti Ministerstva dopravy SR, ktorá súvisí s potenciálnou realizáciou obchvatu obce
a harmonograme prác Ministerstva
dopravy týkajúci sa cesty č. I/51,
- opätovnom stretnutí kompetentných orgánov na riešenie nebezpečnej dopravnej situácie na ceste
I. triedy od mostu po odbočku na
evanjelický cintorín,
- pridelení dotácie 17 000 € od Ministerstva kultúry SR na IV. etapu
revitalizácie parku
- zastávke historického vlaku v rámci 120. výročia železničnej trate Trnava - Kúty
- plánoch developera otvoriť jednu
novú ulicu na výstavbu RD v lokalite
Políčko na Hurbanovej ulici,
- oprave fasády a zateplení pavilónu
mimoškolskej činnosti; taktiež hovoril o zámere dokončenia rekonštrukcie spevnených plôch v areáli ZŠ.
Úplne znenie zápisnice zo 17.
riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici nájdete na
internetovej stránke obce v sekcii
„Úradné dokumenty.“
Mgr. Martin Štvrtecký
Ing. Silvester Nestarec
Erika Dvorská

Pozvánka predajcov na Obecný deň
a jablonický jarmok
Dňa 25. 08. 2018 sa v obci Jablonica uskutoční 3. ročník Obecného dňa
s jablonickým jarmokom. Obec Jablonica pozýva všetkých predajcov, remeselníkov, predajcov domácich produktov a farmárov, aby sa v prípade
záujmu informovali a prihlásili osobne na Obecnom úrade alebo na tel. č.:
034/6583 123, prípadne mailom: obec@jablonica.net
Trhové miesto je bezplatné!
Stánky s občerstvením sú rezervované!

Oznámenie o prerušení
distribúcie elektriny
Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie
distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektriny:
09. 07. 2018 v čase 08:00 - 10:00 na uliciach Kočovská, Janka Kráľa, Svätojánska, Zámostie
12. 07. 2018 v čase 08:00 - 10:00 v lokalite Nový mlyn
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Nové nájomné byty ...

Ako ste si určite všetci všimli nové
nájomné byty pri Zdravotnom stredisku budú čoskoro dokončené.
V týchto dňoch by sa mal začať proces prideľovania týchto bytov. V minulosti sme už informovali ako celý
proces prideľovania bytov funguje,
teraz Vám ho chceme priblížiť znova,
nakoľko sa šíria rôzne nepravdivé
fámy.
Obec Jablonica eviduje informatívny zoznam uchádzačov a niektoré žiadosti uchádzačov o pridelenie
nájomného bytu. Všetci takto evidovaní žiadatelia sú oslovovaní, či ich
záujem o nájomný byt trvá a ak áno,
sú im doručované dotazníky na preukázanie splnenia podmienok na pridelenie nájomného bytu. To znamená, že v súčasnosti nie je schválený
žiaden poradovník a ani žiaden byt
nie nikomu pridelený, ako sa niektorí
mylne domnievajú.
Každý žiadateľ o nájomný byt musí
spĺňať podmienky Výnosu MVaRR SR
z 21.11.2008 č. V-2/2008 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania v znení neskorších predpisov, z ktorých
uvádzame tie najdôležitejšie:
1. Ak je žiadateľom fyzická osoba,
jej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa
osobitného predpisu, nesmie prevýšiť 3-násobok životného minima
platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

2. Ak je žiadateľom mladá rodina,
v ktorej aspoň jeden z manželov ku
dňu podpísania nájomnej zmluvy je
mladší ako 35 rokov veku musí spĺňať podmienky príjmu podľa bodu 1.
Treba si uvedomiť, že mesačný príjem žiadateľa a s ním posudzovaných osôb, nesmie byť príliš vysoký
(nesmie presiahnuť 3-násobok životného minima), ale ani príliš nízky,
nakoľko žiadateľ musí byť schopný
hradiť mesačné nájomné a iné poplatky spojené s užívaním bytu. To
znamená, že ak napríklad žiadateľ
predloží ako doklad o príjme daňové priznanie, z ktorého vyplýva, že
má ročný príjem po zdanení 3600
eur, teda 300 eur mesačne, je pravdepodobné, že nebude schopný hradiť mesačné nájomné, iné poplatky
spojené s užívaním bytu a osobné
náklady.
Ďalšie podmienky určuje Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež
ako „VZN“) obce Jablonica č. 2/2017
o nakladaní s nájomnými bytmi vo
vlastníctve obce Jablonica zo dňa
9.6.2017 a štatút komisie.
Z predložených žiadostí komisia
obecného zastupiteľstva zriadená
pre prideľovanie nájomných bytov
posudzuje opodstatnenosť žiadostí
a splnenie podmienok, zostavuje
poradovník uchádzačov a predkladá
ho na obecné zastupiteľstvo. Treba
si uvedomiť, že komisia zostavuje
a obecné zastupiteľstvo schvaľuje

poradovník na pridelenie bytu, teda
uchádzač, ktorý spĺňa podmienky
a nebol mu byt pridelený, stále zostáva evidovaný v poradovníku ako
náhradník.
Nájomný byt sa prideľuje na dobu
určitú na 3 roky, s možnosťou opakovaného nájmu.
Pred pridelením nájomného bytu
na základe Zmluvy o budúcom nájme žiadateľ uhradí
finančnú zábezpeku vo výške 6-mesačných
splátok nájmu. (1- izbový cca 730,€, 2-izbový cca 1 120,-€ a 3-izbový
cca 1 150,-€)
Treba si ďalej uvedomiť, že ak aj
niekto splní všetky podmienky na
pridelenie nájomného bytu, nevzniká
mu automaticky nárok na pridelenie
bytu. V danom prípade ide o zodpovednosť poslancov, komu bude a nebude byt pridelený, predsa členovia
komisie sú občanmi volení poslanci,
ktorí im dali vo voľbách hlas aby ich
zastupovali.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť,
že starosta obce nerozhoduje o poradovníku na byty, neschvaľuje tento poradovník, ani nie je členom komisie na prideľovanie bytov tak, ako
sa mnohí mylne domnievajú. Rozhoduje komisia ako kolektívny orgán.
Komisia pre prideľovanie bytov
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Majstrovstvá SR
malých plemien 2018

Už viacero rokov organizuje OZ KYNOLÓGIA JABLONICA Majstrovstvá
SR malých plemien z výkonu (M SR
MP). Na základe požiadaviek viacerých psovodov tieto majstrovstvá
boli aj so skúškami. Akcia sa konala
v sobotu 16. júna 2018 na Kynologickom cvičisku KYNOLÓGIA JABLONICA a pachové práce – stopy sa konali
na podhorských lúkach Malých Karpát smerom na Bielu horu.
Na M SR MP bolo prihlásených 8
tímov (psovodov so psami) v troch
súťažných kategóriách (SMP 1 –
skúška malých plemien 1. stupňa,
ZMMP – základné minimum malých
plemien a BH-SK - Skúška doprovodného psa a správanie sa psa
v pouličnom ruchu) podľa Národného skúšobného poriadku ZŠK SR.
Na M SR MP nastúpilo 7 tímov (psy
plemena malý bradáč) a na skúšky
nastúpilo ešte ďalších 6 tímov (domácich členov) do kategórie BH-SK
so psami rôznych plemien (nemecký
ovčiak, belgický ovčiak - malinois,
cane corso, americký stafordšírsky
teriér).
M SR MP začali ráno prezentáciou
a veterinárnou kontrolou, o 8:00
slávnostne zahájila RNDr. Jana Marečková za prítomnosti starostu obce
Ing. Silvestra Nestarca a následne
prebiehali jednotlivé disciplíny s prestávkami na občerstvenie a obed.
Po stopách na kynologickom cvičisku prebiehala poslušnosť, špeciálne cviky (vyhľadávanie predmetov
a rozlišovanie predmetov) a obrana
(stráženie predmetu psovoda a odolnosť psa). Aby si psy malých plemien
mohli oddýchnuť, medzi ich disciplínami prebiehali cvičenia psov na
skúškach BH-SK.
Umiestnenia na M SR MP boli nasledovné:

KYNOLÓGIA JABLONICA
2. štvrťrok 2018

Kategória SMP 1
1. miesto – Alena Kučerová a pes
TAMIR z Roznetu (ČR), (S-98 b./P-94
b./O-98 b.)
2. miesto a titul MAJSTER SR MP
2018 – MVDr. Ján Hamerlík a pes
ILEX Malé uško (S-97 b./P-90 b./O97 b.)
3. miesto – MVDr. Ján Hamerlík
a sučka IRIS Malé uško (S-85 b./P87 b./O-98 b.)
Kategória ZMMP
1. miesto – Božena Hamerlíková
a pes JIMMY JOE Malé uško (S-38
b./P-43 b./O-44 b.)
Kategória BH-SK
1. miesto – Andrej Perička a sučka
ATTESA z Amygemu (38b./splnil)
Zo 6 tímov na skúškach BH-SK absolvovalo úspešne 5 tímov a najúspešnejším bol Tibor Kántor so
psom BINGO (Cane corso).
Celý priebeh M SR MP a skúšok
zabezpečoval super tím členov OZ
Kynológia Jablonica pod vedením
riaditeľky a vedúcej skúšok p. Jany
Kováčikovej, v súčinnosti s výborným rozhodcom p. Igorom Malinom
a šikovným figurantom p. Jozefom
Baranom.
V záverečnom vyhodnotení riaditeľka odovzdala víťazom hodnotné
ceny a ostatným psovodom a usporiadateľom upomienkové predmety, všetkým srdečne poďakovala za
vzorné športové správanie, spoluprácu a výpomoc. Veľká vďaka tiež
patrí sponzorom za ich príspevky
a dary (OcÚ Jablonica, MED-ART Nitra, Milkidog Bratislava, COOP Jednota Senica, Pizzéria Pezinský dvor
Senica a tiež ďalším súkromným
osobám).
MVDr. Ján Hamerlík

Aj v jarných mesiacoch tohto roka
aktívne pracuje celá organizácia.
Každú nedeľu prebiehal hromadný
výcvik v rôznych kategóriách podľa Národného skúšobného poriadku
ZŠK SR, cez týždeň v podvečerných
hodinách skupinový alebo individuálny výcvik.
Okrem hore uvedenej výcvikovej
činnosti sme sa zúčastnili, spoluorganizovali a organizovali viaceré akcie:
- 21.4.2018 - účasť na akcii Čistý
chotár, ktorú organizuje Obec Jablonica
- 11. až 13.5.2018 – sa dvaja naši
členovia s troma psami MB zúčastnili Výcvikového sústredenia bradáčov v ČR – Zbraslav u Brna. Milým
prekvapením bolo odovzdanie cien
– pohárov za aktivity malých bradáčov v ČR za rok 2017:
1. miesto – Najaktívnejší pes Klubu
chovatelú kníračú – kategória športová – ILEX Malé uško / cvičiteľ aj
psovod MVDr. Ján Hamerlík /
3. miesto – v tej istej kategórii
– GINA Malé uško / cvičiteľ RNDr.
Jana Hamerlíková, psovod MVDr.
Ján Hamerlík /
- 12. a 19.5. 2018 – veľká brigáda na
cvičisku na opravách a údržbe cvičiska, prekážok a iných kynologických zariadení
- 27.5.2018 – ukážky výcviku psov
– MDD na letisku v Senici
- 2.6.2018 – naši členovia zabezpečili v miestnom parku ukážky výcviku psov a aktivity pre deti na
Športovo zábavnom podujatí pri
príležitosti MDD (usporiadateľ Obec
Jablonica).
- 16.6.2018 – prebehli na cvičisku
KJ Majstrovstvá SR malých plemien
z výkonu. Už 3. krát získal titul Majster SR malých plemien z výkonu
MVDr. Ján Hamerlík so psom MB
ILEX Malé uško. Podrobnejšie sa
dočítate v článku Majstrovstvá SR
malých plemien.
- 19.6.2018 – Memoriál P. Opálka
v Smoleniciach – ukážky záchranárskeho výcviku a poslušnosti (zúčastnili sa 4 tímy).
Počas celého 2. štvrťroka sme zabezpečovali kosenie v intervaloch
2 – 3 týždne, samozrejme čistenie
okolia od štátnej cesty a „vďaka“
niektorým občanom Jablonice čistenie okolia od komunálneho aj triedeného odpadu.
Božena Hamerlíková
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Z činnosti hasičov
Naši mladí hasiči v tomto období
začali súťažiť. Tradične sa aj v tomto roku zúčastnili
v Senici Chodbovice
chlapci I a chlapci
II, v Rybkách súťažili starší žiaci o Pohár DHZ a obsadili pekné 4. miesto.
Zúčastnili sa jarnej časti hry Plameň
2018 v Šaštíne, v Moravskom Sv.
Jáne detskej ligy Juhomoravského
a Trnavského kraja, v Senici na Memoriáli Soni Cádrovej.
Okrem športových súťaží sa naši
hasiči zúčastňovali školení: školenia
rozhodcov pre dospelých v Kútoch
sa zúčastnili Ľubomír Peterka, Peter

Žák Vladimír Regásek ml. Školenia
pre žiakov sa zúčastnili Mgr. Stanislav Oravec a Radka Oravcová.
Dňa 5.5.2018 sa zúčastnili taktického cvičenia na tému: „ Pád malého
športového lietadla s následným požiarom lesného porastu“. Pod vedením veliteľa Petra Vrábela v prvom
polroku zasahovali 11 krát: 27.2.:
požiar stajne v Jablonici, 30.4.:
hnojisko PD Záhorie, 19.5.: požiar
v autoservise, 30.5.: požiar rodinného domu, 1.6.: požiar rozostavanej budovy v Senici, 2.6.: požiar
transformátora na našej železničnej stanici, 6.6.: zaplavená vozovka medzi obcami Osuské a Hradište
pod Vrátnom, 6.6.: odstraňovanie
spadnutého stromu na ceste medzi obcami Osuské a Prietrž, 9.6.:
únik plynu v rodinnom dome, 27.6.:

Z činnosti Územného spolku SČK
Dňa 19.mája 2018
sa naši členovia
SČK spolu so SČK
Senica
zúčastnili
nového hitmuzikálu s piesňami Karla

Deň matiek

Gotta – Čas růží. Toto krásne predstavenie sme mali možnosť vidieť
v Hudobnom divadle Karlín v Prahe.
Čas do večerného programu sme
využili individuálne a každý si mal
možnosť pozrieť a navštíviť čo chcel
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odstránenie spadnutého stromu na
Bielej hore.
Aj družstvo mužov sa zúčastnilo
pohárových súťaží. V Kútoch obsadili pekné 2.miesto, v Moravskom Sv.
Jáne 5. miesto. Obidve súťaže sú zaradené do ZHL.
21.4. sme sa v hojnom počte zúčastnili obecnej akcie Čistý chotár,
28.4. naši hasiči pomáhali pri organizovaní VII. ročníka Jablonickej
desiatky. I napriek silnému vetru sa
podarilo postaviť obecný máj, a tiež
sme na tejto akcii zabezpečili stánok
s občerstvením. Na MDD pripravili
hasiči pre deti zaujímavú hru s penou. Na Memoriáli Igora Horníka vo
varení gulášu sa zúčastnilo súťažné
družstvo v zložení Ľubomír Peterka,
Branislav Máčalka a Boris Vrábel.
Už začiatkom júla nás čaká tradičná
nočná súťaž. Veríme, že nám bude
priať počasie.
Anna Dingová, DHZ

a čo ho zaujímalo. Veď Praha ponúka množstvo kultúrnych pamiatok
a zaujímavostí. Domov sme sa všetci vrátili spokojní.
V spolupráci s Jednotou dôchodcov sme sa zúčastnili Dňa detí, ktorý
sa konal 2. júna v parku, a pripravili
sme pre deti zábavné hry spojené so
sladkou odmenou.
Anna Dingová Ús SČK

kujúcich, okrem detí, aj dvoch vynikajúcich hudobníkov, ktorí s deťmi
nacvičili príjemné hudobné vystúpenie. Deti z Materskej školy nám
okrem spevu i zatancovali a zarecitovali básne. Každé vystupujúce dieťa určite svojim vystúpením
pohladilo dušu svojej hrdej mamičke v plnom hľadisku.
Samozrejme pri tejto príležitosti
zablahoželal matkám k ich sviatku
príhovorom aj starosta obce. Veríme, že sa opäť s pekným programom stretneme aj o rok.
Mgr. Martin Štvrtecký

Nadišiel mesiac máj, ktorý so
sebou priniesol sviatok všetkých
mamičiek a babičiek - Deň matiek.
Aby sme si uctili naše drahé matky,
tak opäť po roku pripravili Základná
škola a Materská škola v spolupráci
s obcou Jablonica program venovaný tomuto milému sviatku.
Tohtoročný program konaný
v kultúrnom dome bol trochu iný,
pretože sme mohli privítať ako účin-
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Výlet na Oravu
a Kysuce

V nedeľu, 27. mája, sa pred domom
kultúry zhromaždilo 43 členiek a členov 4 organizácií: Únia žien, Jednota
dôchodcov, Červený kríž a Klub turistov. Za krásneho, slnečného rána
sme vyrazili na 2-dňový zájazd na
Oravu a Kysuce. Program bol naplánovaný do poslednej maličkosti, tak
sme v dobrej nálade nabrali smer:
Jablonica – Žilina- Krásno nad Kysucou, až sme dorazili do dediny Zborov nad Bystricou. Tu nás privítala
pani Boženka (ktorá spolu s pánom
starostom Hlavatým boli žiakmi p.
Galierikovej v čase, keď bola učiteľkou v miestnej škole). Mali sme
prehliadku kostola v Zborove, kde sú
nádherné okná s vytrážami od akad.
maliara Vincenta Hložníka. Pre jedi-

nečnosť kostola sa mu hovorí aj KYSUCKÁ SIXTÍNSKA KAPLNKA. Milým
prekvapením pre nás bolo vystúpenie miestnych heligonkárov (zahrali
len pre nás), ale sme si s nimi aj my
zaspievali i zatancovali. V dobrej nálade sme pokračovali do Starej Bystrice, kde je nádherný SLOVENSKÝ
ORLOJ, ktorý nemá obdobu v Európe, na námestí je socha S. Michala
Archanjela. Celé námestie a okolité
budovy sú pekne zosúladené, je to
jednoducho pastva pre oči. Vrelo odporúčame návštevu Starej Bystrice.
Počasie sa nám trocha pokazilo, ale
navečer sme stihli aj prehliadku Vychylovky – Múzeum kysuckej dediny,
kde je premiestnená aj stará kaplnka
zo Zborova. Potom nás už zmáhala

120 rokov trate
Trnava – Smolenice – Jablonica – Kúty

Klub priateľov železníc Trnavy
a okolia pripravil k 120.výročiu uvedenia do prevádzky železničnej trate Trnava – Smolenice – Jablonica

– Kúty oslavu dňa 9.júna 2018. Na
uvedenej trati premával mimoriadny
historický motorový vlak, ktorý mal
30 minútovú zastávku aj v našej

únava, tak sme sa išli ubytovať do
Penziónu SEVERKA v Oravskej Lesnej, kde nám pripravili chutnú večeru. Kto vládal, mohol si posedieť pri
pive, vínku a biliarde v kaviarni.
V pondelok ráno po chutných raňajkách sme pokračovali podľa plánu.
Slniečko hrialo a my sme si ako školáci užívali jazdu na historickej Oravskej lesnej železnici. Patril k tomu aj
výšľap na rozhľadňu Beskýd, odkiaľ
bol výhľad až na vrch Rozsutec aj
Nízke Tatry. Nemohli sme obísť ani
Terchovú a sochu Juraja Jánošíka
(bol popravený vo veku 25 rokov).
Aby sme nešli ďalej hladní, tak sme
mali obed v terchovskej haluškárni,
vynikajúce a veľké porcie halušiek.
Keďže sme nemali časový sklz, stihli
sme aj návštevu rezervácie ľudovej
architektúry – VLKOLÍNEC. Trochu
nás prekvapilo, že nás autobus nevyviezol až na kopec, tak sme asi 3
km šliapali, ale stálo to za to. Veď
veľa z vymenovaných trás niektorí
účastníci navštívili prvý raz.
Unavení, spokojní a plní zážitkov
sme sa v dobrej nálade a so spevom vybrali smerom na Záhorie.
Musíme konštatovať, že všetky kúty
Slovenska sú prekrásne, každý kraj
má svoje osobité čaro, len to treba vnímať očami aj srdcom a objavovať stále niečo nové. Ako hlavný
organizátor som rada, že sa všetci
dobre cítili, prežili sme to bez ujmy
na zdraví a veľmi ma teší (beriem
to ako ocenenie), že sa hneď pýtali,
kedy bude podobný výlet.
Anna Nemečkayová

obci. Účastníkov jazdy privítal starosta obce Ing. Silvester Nestarec,
ponúkli sme aj malé občerstvenie
a naša FS Jabloničanka v krásnom
jablonickom kroji zaspievala zmes
pekných piesní. Náš kroj mal veľa
obdivovateľov. Tento historický vlak
z našej železnice pokračoval a ďalšou zastávkou s programom bola
Senica a Šaštín - Stráže. V cieľovej železničnej stanici Kúty okrem
programu detí a slávnostného príhovoru bola odhalená aj pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať 120.výročie príchodu prvého parného vlaku
z Trnavy do Kútov cez Jablonicu.
K uvedenému výročiu bola vydaná brožúra a pamätný odznak, ktoré
si mohli účastníci zakúpiť. Na jazdu
historickým vlakom bolo potrebné
zakúpiť si cestovný lístok, ktorý pripomínal časy dávno minulé. Z Kútov sa vydal vlak naspäť do Trnavy
o 14:03. Oslava, ktorú pripravil KPŽT
sa vydarila, prialo nám i počasie
a tak sme sa spokojní vrátili domov.
Anna Dingová
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Výstava
Flóra Bratislava
Dňa 4.mája 2018 sa naši členovia ZO SZZ zúčastnili v Bratislave
výstavy Flóra 2018. Medzinárodná
výstava kvetov a záhradníctva bola

v priestoroch Incheby. Toľko rôznorodej krásy naaranžovanej na jednom mieste v nás zanechalo veľmi
dobrý dojem. Naozaj bolo čo pozerať
a obdivovať a samozrejme aj načer-

Športové hry seniorov

Dňa 23.júna 2018 sa konal už 3.
ročník okresných športových hier
seniorov v príjemnom prostredí areálu 1. ZŠ Senica. Za našu organizáciu sa zúčastnilo 8 súťažiacich: Kvetoslava Otépková, Helena Hajičková,

Eva Baňárková, Ľudmila Čerešníková, Rozália Krutá, Anna Jastrábová,
Oľga Mária Šimková a Anna Dingová.
Každý súťažiaci (účasť vyše 100) si
mohol vybrať 3 disciplíny, v ktorých
bude súťažiť. Z našich sa najviac da-

pať inšpirácie. Pestovatelia ponúkali
množstvo rôznych kvetov a priesad,
ich stánky hýrili pestrými farbami
a kupujúci mali naozaj z čoho vyberať. Výstava bola tento rok veľmi
pekná a zaiste zaujala každého návštevníka. Aj my sme sa vrátili veľmi
spokojní.
Anna Dingová, SZZ
rilo Anne Jastrábovej, ktorá získala
1. miesto a zlatú medailu v behu na
100 m, 1. miesto a zlatú medailu
v hode valčekom, 2. miesto a striebornú medailu v behu na 50 m. Oľga
Mária Šimková získala striebornú
medailu za 2. miesto v behu na 100
m, bronzovú medailu za 3. miesto
v hode granátom na cieľ a bronzovú medailu za 3. miesto v stolnom
tenise. Rozália Krutá získala striebornú medailu za 2.miesto v hode
valčekom. Veľmi nás teší, že za najlepšiu ženskú športovkyňu 3. ročníka športových hier seniorov bola
vyhlásená naša Anna Jastrábová,
a prevzala si za víťazstvo pohár.
Srdečne jej blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej organizácie. Samozrejme vďaka
patrí aj ostatným víťazkám a zúčastneným. Ako sa hovorí, že nie
je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa
a urobiť niečo pre svoje zdravie.
I napriek chladnému počasiu sme
prežili pekný športový deň.
Anna Dingová, JDS

Úspech Jabloničanov
na Majstrovstvách SR
v boxe
I keď box patrí medzi najstaršie a najrozšírenejšie bojové športy vo svete, tak v našej obci
tento pästiarsky šport nemá nejakú výraznejšiu
tradíciu, no predsa sa dvaja mladí Jabloničania
reprezentujúci Box club Holíč prezentovali vynikajúcimi výkonmi na Majstrovstvách Slovenska
v boxe, ktoré sa konali v termíne 16. - 17. júna
v Giraltovciach.
Kristián Harasník (9 rokov) sa v kategórii mladších žiakov do 30 kg stal majstrom Slovenska
a bol vyhlásený za najlepšieho boxera celkovo
v kategórii mladších žiakov.
Klára Žaludová (14 rokov) sa v kategórii mladšieho dorastu žien do 54 kg stala vicemajsterkou
Slovenska.
Obom talentom k úspechu gratulujeme, držíme
im palce do ďalších náročných a niekedy „nekonečných“ minút v ringu a veríme, že tvrdým tréningom dosiahnu ďalšie skvelé výsledky.
Mgr. Martin Štvrtecký
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ZÁKLADNÁ
ŠKOLA
JABLONICA
Škola v prírode
Posledný aprílový pondelok
bol dlho očakávaným dňom odchodu
žiakov druhého, tretieho a štvrtého
ročníka do školy v prírode Fantázia
na Starej Myjave. Dvadsaťštyri prvostupniarov
plných očakávania
dalo na 5 dní „ahoj“ škole i rodičom
a prežili nevšedný školský týždeň
v krásnom prírodnom prostredí Myjavskej pahorkatiny, mimo svojho
domova a každodennej rutiny.
Pre niektorých to bola prvá
skúsenosť, iní s radosťou absolvovali
pobyt druhý krát. Deti skúsili nielen
ako sa spolunažíva so svojimi spolužiakmi, kamarátmi a pani učiteľkami
v chate pri lese, ale mali aj možnosť
vyskúšať si jazdu na koni, štvorkolke, lezenie na lezeckej stene, lovenie rýb, lukostreľbu a iné fantastické
zábavné činnosti podľa záujmu, vedené obľúbenými animátormi.
Popritom nikto nezostal hladný, veď strava bola zabezpečená 6
krát denne. O zdravie detí sa starala
šikovná pani zdravotníčka. Skutočne
pestrá zábava ako sú diskotéky, súťaže, nočná hra a kino, bola zárukou toho, že do postelí si všetci líhali
unavení a plní zážitkov.
To všetko bolo umožnené deťom vďaka ich rodičom, dobre cielenému štátnemu príspevku i záujmu vedenia našej školy o rekreáciu
našich detí. Vďaka patrí i rodičom,
ktorí venovali drobné vecné ceny do
súťaží.

Okresné kolo
Pytagoriády
V utorok 13.marca a v stredu
14.marca sa naši úspešní riešitelia
Pytagoriády zúčastnili jej okresného
kola v Senici.
Alexandra Fedorová zo 4.A sa
umiestnila v kategórii P4 na výbornom 3.mieste z 31 súťažiacich.
Pekné umiestnenie získal i Filip
Jankovič z 5.A, ktorý sa stal úspešným riešiteľom v kategórii P5.
Gratulujeme.

Na bicykli bezpečne
Každoročne sa v mesiaci máj
uskutočňuje okresné kolo dopravnej
súťaže „Na bicykli bezpečne“, ktorú
vyhlasuje MŠVVaŠ SR na podporu
väčšej bezpečnosti a zodpovedného správania sa našich detí na dopravných komunikáciách. V piatok 4.
mája 2018 sa v priestoroch autoškoly v Senici zúčastnilo tejto súťaže 7
družstiev základných škôl z okresu
Senica. Našu školu reprezentovalo
družstvo v zložení Adela Gbelcová,
Saška Blažková, Tomáš Čmarada
a Matias Ondrúšek.

Okresné kolo
Olympiády zo
slovenského jazyka
a literatúry
Dňa 15.mája 2018 sa zúčastnili Diana Kabaňová z 3.A a Matias
Ondrúšek zo 4.A, úspešní riešitelia školského kola, okresného kola
Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry v ZŠ Andreja Radlinského v Kútoch.
Na úvod bola prezentácia prítomných žiakov a následné otvorenie
Olympiády zo slovenského jazyka
a literatúry. Po zadelení žiakov do
tried sa začalo testovanie, ktoré trvalo 60 minút. Po ukončení testovania nasledovala prezentácia o živote
Andreja Radlinského a prehliadka
obce Kúty.
Po vyhodnotení okresného kola zo
slovenského jazyka a literatúry sa
Matias Ondrúšek zo 4.A umiestnil na
5. mieste a Diana Kabaňová z 3.A na
6.mieste. Blahoželáme a prajeme im
veľa ďalších úspechov.

Rozprávková
noc v škole
Noc, keď spíme sladko doma, je
úplne iná, ako tá, ktorá nesie meno
známeho rozprávkara Pavla Dobšinského. Toto podujatie má celoštátny
rozmer, pretože v túto noc žijú rozprávkou v školách a knižniciach deti
z mnohých miest a dedín Slovenska.
Zmyslom noci je pripraviť deťom
taký program, aby sa cítili ako v rozprávke, zažili niečo čarovné, vzrušujúce, tajomné - jednoducho, strávili

noc, na ktorú tak skoro nezabudnú.
V piatok 25. mája už po tretíkrát
sme sa i my - žiaci jablonickej školy
so svojimi učiteľkami rozhodli stráviť
rozprávkovú noc v škole
Program sa začal v školskej knižnici
prezentáciou o živote a tvorbe zberateľa slovenských ľudových rozprávok P. Dobšinského. Ďalší program
pokračoval v zábavno – súťažnom
duchu, ktorý moderoval R. Peterka.
Deti si zmerali svoje sily v rôznych
zábavných hrách – beh s knihou na
hlave, slalomový beh okolo kníh,
hľadali rozprávkové dvojice, pomáhali Popoluške triediť hrach a ďalšie.
Po večernom zápolení všetkým prišli
vhod chutné koláčiky, ktoré pripravili piataci F. Jankovič a L. Bulganová. A aby sme si dokázali, že sme
odvážni a nebojácni, vybrali sme sa
s baterkou v ruke po vyznačenej trase, hľadať podľa mapy ukryté poklady.
K zdarnému priebehu tohto podujatia prispelo i Rodičovské združenie
ZŠ Jablonica, ktoré nám zabezpečilo
pitný režim, sladké odmeny súťažiacim a prekvapenie v podobe darčekov, ktoré budú deťom pripomínať
túto rozprávkovú noc v škole.

Výlet – LEGO kocky
V piatok 8. júna sa deti našej
školy spolu s deťmi z MŠ vybrali na
celoškolský výlet do Bratislavy. Výstava modelov z LEGO kociek bola
predzvesťou jedinečnej zábavy. Na
špeciálne vyhradenej ploche FUN
PARK-u na deti čakala zóna s kockami DUPLO, stolíky pre zábavu s kockami LEGO, priestor pre budovanie
veľkých konštrukcií z obrovských
kociek, rovnako ako mnoho ďalších
lákadiel.
Pre fanúšikov super hrdinov bolo
pripravené veľké lákadlo – kópia
sedemmetrového vozidla Batmana.
Okrem Batmobilu, ktorý bol vytvorený z 900 000 kociek, mohli obdivovať aj postavu Batmana. Taktiež
tu videli aj postavy Spidermana či
Iron Mana.
Na výstave v Bratislave mala premiéru socha Petra Sagana vytvorená kompletne z LEGO kociek.
Cyklista je zobrazený v dúhovom
drese majstra sveta. Sochu postavili
v mierke 1:1 zo 70 000 kociek.
Peknou spomienkou na tento výlet
bude pre mnohých z nás viacero modelov, ktoré sme si priviezli domov.
Kolektív autorov ZŠ
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Športovo - zábavné
popoludnie k MDD

V sobotu 02. júna sa v pekne upravenom prostredí historického parku
v Jablonici uskutočnil už IV. ročník futbalového zápasu hviezd HK

36 Skalica a Dukly Senica spojený
s oslavou Medzinárodného dňa detí.
I tento ročník bol výnimočný, nakoľko sa vo futbalovom zápolení opäť
stretli bývalí vynikajúci hráči z ľadových plôch: 74 násobný reprezentant SR v hokeji, majster sveta 2002
z Göteborgu, bronzový medailista
z Prahy 2003, najproduktívnejší hráč
olympijského turnaja v Lillehammeri
1994, účastník 2 svetových pohárov
a hráč s 684 zápasmi v NHL, v ktorých mal priemer vyše 1 bod na zápas, rekordér v počte kanadských
bodov slovenskej extraligy a hviezda
ľadového hokeja s mnohými ďalšími úspechmi a rekordmi - Žigmund
Pálffy; 43 násobný reprezentant SR
v ľadovom hokeji, držiteľ striebornej
medaily z MS v Petrohrade 2000, 4
násobný majster slovenskej extraligy, v súčasnosti hokejový spolukomentátor RTVS, a hráč, ktorý uzavrel svoju športovú kariéru v drese
senickej Dukly - Michal Hreus; bývalá
stálica v drese HK 36 Skalica, exasistent trénera slovenskej reprezentácie a úspešný klubový tréner - Peter

Oremus; bývalý hráč Skalice i Senice, reprezentant Slovenska i Maďarska a tréner - Tomáš Šille a mnohí
ďalší vynikajúci hokejisti, ktorí si
spravili dobré meno nielen v hokejových kluboch na Záhorí, ale celkovo
na Slovensku, ba aj v zahraničí.
Futbalový zápas priniesol ofenzívnu smršť, no a tentokrát mali navrch
výrazne Skaličania, ktorí prehrali
Duklu Senica v pomere 12:5. Rozhodujúcim faktorom a najväčším útočným esom v drese Skaličanov bol
tak, ako aj na zimnom štadióne, Žigo
Pállfy s 5 strelenými gólmi. Futbalovým kumštom, zanietením pre hru
a výnimočným športovým talentom
Pálffy ukázal, že ak by sa raz vydal
futbalovou cestou, mohol byť podobne úspešným futbalistom. Všetci aktéri zápasu sa dobre bavili na ihrisku,
čo sa páčilo aj divákom. Hráči Dukly
sa o rok určite dobre pripravia, aby
porážku súperovi vrátili.

Špeciálnym návštevníkom podujatia, ktorý prijal pozvanie, bol bývalý
prezident Slovenskej republiky pán

Ivan Gašparovič, ktorého ako čestného hosťa privítal starosta obce
Silvester Nestarec. Pán Gašparovič
sa na MDD v Jablonici cítil príjemne
a pochválil organizátorov za výbornú
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myšlienku a výborne zorganizované
podujatie. Na MDD prijal taktiež pozvanie predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý prišiel s celou rodinkou, a užíval
si priebeh akcie. Samozrejme, keďže
sa udalosť organizuje pri príležitosti
Medzinárodného dňa detí, tak hlavnými aktérmi boli najmladší účastníci. Na deti čakal pestrý a pútavý
program Kynológie Jablonica, stanovisko s hrami a aktivitami pripravili
taktiež Jednota dôchodcov, Územný
spolok Červeného kríža a Únia žien.
Kolotoče pre deti zabezpečil p. Faltýnek a naši hasiči deťom pripravili
množstvo peny. Všade na deti čakali
sladkosti, vecné darčeky a množstvo
zábavy, všetky deti mohli odchádzať
vyšantené a s úsmevom na tvári.
Poďakovanie patrí najmä organizátorom - Ľudovítovi Harasníkovi
a Jurajovi Rehákovi, ktorí vyvinuli
veľké úsilie, aby toto výborné podujatie malo už svoje 4. pokračovanie,
starostovi s kolektívom pracovníkov
obce Jablonica a všetkým, ktorí sa
pričinili o organizáciu, sponzorské
a hladký priebeh udalosti. Občerstvenie mali v réžii Ladislav Peterka
v bufete a Ľubomír Máčalka s chutným gulášom.
Akciu podporili: Ing. Branislav Škápik - Brezová pod Bradlom, Ľubomír
Zavadil - Jablonica, Tomáš Kabaňa
- Jablonica, Bufet Ladislav Peterka Jablonica, Stanislav Leška - Hradište
pod Vrátnom, Hostinec u Matúša, PD
Záhorie Jablonica, Budiš a St. Nicolaus, MALIKOIL - Ľubomír Malík, MSP
Martiš s.r.o., KAV Hurban - Šaštín
Stráže, Nádej s.r.o. - p. Obúlaný, Jozef Jurovatý - Ovocie a zelenina, Bi-

túnok Mäs-Com - Častkov, Reštaurácia Pátek - Bratislava, Juraj Pátek
- Bratislava.

Mgr. Martin Štvrtecký
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Ocenenie športovcov
Kdekoľvek na svete môže človek dosiahnuť úspech,
kdekoľvek sa môže potešiť z víťazstva,
kdekoľvek sa v tejto chvíli môže cítiť dobre,
no tú skutočnú radosť, úľavu a pohodu,
spriaznenosť a dobroprajnosť precíti až doma,
medzi svojimi, medzi ľuďmi, ktorí ho majú radi,
ktorí mu žičia, ktorí ho podporujú.

Dňa 5.júna 2018 sa v našej obradnej sieni uskutočnilo ocenenie športovcov Športového klubu,
úspešných jednotlivcov, trénerov,
kolektívu, reprezentujúcich našu
obec. V slávnostnom príhovore sta-

Ocenení
darcovia krvi

Dňa 27.júna 2018 sa v našej obradnej sieni zišli bezpríspevkoví

rosta obce im poďakoval za vzornú
reprezentáciu našej obce v oblasti športu, ako aj pri zviditeľňovaní
Jablonice v rámci regiónu, kraja,
Slovenska ale i v zahraničí. Zaželal
im veľa síl, elánu a hlavne zdravia
darcovia krvi, aby si prevzali plakety Dr. Janského „ Za darovanie krvi,
za záchranu života“, ktoré im udelil
Slovenský Červený kríž – územný

spolok Senica. V príhovore starostu
obce zazneli slová vďaky a úcty za

pri ďalšom napĺňaní ich predsavzatí.
V kategórii trénerov a funkcionárov
si ocenenie prevzali Tomáš Zavadil,
Adrián Kubica, Michala Martišová,
Pavol Poláček a Karol Klásek. Všetci k svojej trénerskej činnosti pristupujú zodpovedne a ich zásluhou
žiaci a dorastenci dosahujú pekné
výsledky.
V kategórii žien si ocenenie prevzali Blažka Kocúriková, Miroslava
Zíšková a Michala Martišová. Naše
ženy bežkyne vzorne reprezentujú
našu obec a umiestňujú sa na popredných miestach.
Za kolektív detí a mládeže prevzali
ocenenie Lucia Režnáková a Sabína
Poláčková. Tento kolektív sa pod vedením trénerov všestranne rozvíja
v atletických disciplínach – beh, vrh
guľou, hod oštepom, skok do diaľky
a do výšky. Tento kolektív združuje
viacero detí a mládeže a odpretekali
60 pretekov a získali 367 ocenení.
Ocenenie za výborné plavecké výkony si prevzal aj Lukáš Hazucha,
žiak 5.ročníka ZŠ v Senici. Našu
obec reprezentuje vo farbách Spartaka Myjava, plavecký oddiel. Na
Majstrovstvách SR získal 7 medailí
a stal sa trojnásobným majstrom SR
v plaveckej disciplíne znak.
Všetci ocenení si prevzali plaketu,
kvety a sladký darček a podpísali sa
do pamätnej knihy obce. Záver už
patril milému posedeniu s ocenenými športovcami.
Anna Dingová, ZPOZ

ich šľachetné činy. Je chvályhodné,
že sa skupina darcov v našej obci
stále rozrastá a tak darovaním najcennejšej tekutiny zachraňujú životy tým, ktorí to potrebujú. Zaželal
im pevné zdravie, pohodu a spokojnosť, aby im v duši nezhaslo nadšenie pre všetko dobré a krásne, čo
ich v živote obklopuje. Zlatú plaketu Dr. Janského si prevzal Jaroslav
Fedor a Eva Harasníková, striebornú
Peter Konečný a bronzovú Lenka Fedorová.
Naši darcovia dostali skromný darček a kvet a zapísali sa do pamätnej
knihy obce. Darcom krvi sa prihovorila prof. PhDr. Alžbeta Mrázová,
PhD., MPH. predsedníčka ÚzS SČK
Senica. Slávnostného ocenenia sa
zúčastnili aj Veronika Kopúnková,
členka NR SČK Bratislava a Oľga Mária Šimková, predsedníčka ÚS SČK
Jablonica. Na spoločnom posedení
jubilantov a darcov krvi sa stretli
staršia a mladšia generácia. Všetkým oceneným patrí naše poďakovanie.
Anna Dingová, ZPOZ
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Prijatie jubilantov za I. polrok 2018
Jubilantov, ktorí sa v prvom polroku 2018 dožili krásneho životného
jubilea sme prijali v obradnej sieni,
aby sme im vyslovili slová vďaky
a uznania.
Naše pozvanie prijali:
pani Anna Španková,
pani Anna Kabátová,
pani Mária Riedlová,
ktoré oslávili 80 rokov.
Pán Štefan Konečný 85 rokov
a pán Ervín Holdoš 90 rokov.
Starosta obce Ing. Silvester Nestarec v slávnostnom príhovore všetkým zablahoželal ku krásnym životným jubileám a poďakoval im za ich
celoživotnú prácu v prospech rodín,
spoločnosti i obce. Zaželal im, aby
v dobrom zdraví prežili dlhé roky
v pokojnom rodinnom kruhu, obklopení vždy láskou a úctou svojich
najbližších.
Jubilanti sa podpísali do pamätnej
knihy obce, prevzali si kvety a malý
darček a započúvali sa do pekných
ľudových piesní. Spoločné posedenie pri malom občerstvení prebiehalo v družnej debate
Anna Dingová, ZPOZ

PRIPRAVUJEME:
sobota 07. 07. 2018
od 18:00

NOČNÁ HASIČSKÁ SÚŤAŽ
A SÚŤAŽ VETERÁNOV
(DHZ Jablonica)
v parku

sobota 25. 08. 2018
od 13:00

OBECNÝ DEŇ
A JABLONICKÝ JARMOK
vo dvore Obecného úrad

sobota 01. 09. 2018
od 09:30

HISTORICKÝ FESTIVAL
S REMESLAMI
(OZ Útulný domov)
v areáli kaštieľa
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Spoločenská kronika

V mesiacoch máj a jún oslávili svoje jubileum:
70 rokov:
75 rokov:
80 rokov:
90 rokov:

Anna Bízková, Jozef Ďuriš, Emil Poláček
Mária Jurovatá, Jolana Malíková
Mária Riedlová
Blahoželáme jubilantom
Ervín Holdoš
a prajeme im šťastné dni,

								

prežité v zdraví a pokoji!

Narodili sa:
		
		
		

Lujza Lončíková
Timotej Jamárik
Rebeka Tomeková

Opustili nás:

Ján Kička
Anna Kabaňová
Milan Kocúrik
Ján Jurík
Peter Jonáš

Ján Fraňo
Jozef Bulgan
Emília Kocúriková

Nestracájme humor s Vladimírom Jánošíkom
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