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SLOVO STAROSTU
Vážení spoluobčania!
Dovoľte mi prihovoriť sa vám aj v týchto jesenných,
snáď počasím trocha pochmúrnych dňoch, ktoré ale
patria ku kolobehu života. Zrejme sa stane už tradíciou,
že sa budem vo svojich príhovoroch venovať
problematike nakladania s odpadmi v obci, ale mám za
to, že je to potrebné. Čo sa týka zberného dvora je
vidieť, že plní svoj účel, pomaly si zvykáme a berieme
ho ako súčasť obce, ktorá nám pomáha zbavovať sa
odpadov legálnym spôsobom. Ale na druhej strane
chcem upozorniť, že zberný dvor v Jablonici je
malokapacitný, slúži pre všetkých občanov
a preto by som bol rád, aby sa vývoz väčšieho
množstva a objemnejších odpadov riešil individuálne.
Tým mám na mysli skutočnosť, že treba sa vopred
informovať, či väčšie množstvá a objemnejšie odpady
možno vyviezť do zberného dvora v Jablonici. Jedná sa
najmä o stavebné odpady a veľkoobjemové odpady.
Ako som už informoval, do zberného dvora možno
vyvážať a ukladať plasty, sklo, papier, pneumatiky,
textílie, kovové obaly, bioodpad. S týmito druhmi
odpadov nie je problém, ale dôležité je odpady
SEPAROVAŤ. To, že pri zbernom dvore sú ešte tri ďalšie
kontajnery, slúžiace na stavebný odpad (suť), zmesový
komunálny odpad a veľkoobjemový odpad (napr.
odčalúnený nábytok a jeho časti), je nazvime to
nadštandard, niečo naviac, čo nie je súčasťou
zberného dvora, je to akási služba a pomoc občanom
pri nakladaní s odpadmi. A práve tu si treba uvedomiť,
že vývoz prvých dvoch spomínaných druhov odpadu
najviac zaťažuje obecnú pokladnicu a preto je potrebné
tam ukladať primerané množstvá odpadu a hlavne
v čase otváracích hodín zberného dvora, za prítomnosti
zodpovedného
pracovníka,
ktorý
musí
odpad
zaevidovať a hlavne pomôcť vyseparovať! V tejto
súvislosti sa chcem pozastaviť nad tým, ako niektorí
občania zneužili kontajnery, ktoré sme v čase hodov
postupne umiestňovali v obci. I napriek tomu, že máme
k dispozícii zberný dvor a naviac sme na každé miesto
umiestnili dva kontajnery s tým, že jeden bol len na
haluzovinu, niektorí občania zapratali kontajnery
všetkým možným, čo im prišlo pod ruky... Do
kontajnerov na haluzovinu nahádzali odpad, ktorý sa dá
triediť (papier, sklo, plasty, všetko pekne spolu) ba
našli sa i takí, ktorí i napriek tomu, že sme v tom čase
mali v obci kontajner na nebezpečný odpad, neváhali
vyhodiť staré televízory, rádiá, či počítače do

kontajnerov na haluzovinu. No a čo prácne nevytriedil
náš zamestnanec, vyvážajúci kontajnery, muselo ísť na
skládku zmesového odpadu za poplatok a nie malý,
pričom ak by sa odpady vyseparovali, tak by
zmesového odpadu bolo podstatne menej a
vyseparované zložky by sme mohli odovzdať a uložiť
zdarma. No ale pohodlnosť a hlavne ľahostajnosť
niektorých takto ukrajuje zo spoločných financií. Tu
pripomínam, že obce, v ktorých je zriadený zberný
dvor, nerozvážajú kontajnery po obci dvakrát ročne tak,
ako u nás, ale len na požiadanie v rámci individuálnych
potrieb. A takto to bude v budúcom roku i v našej obci.
Verím, že väčšina občanov to pochopí, k nim sa pripoja
i tí ostatní a spoločne budeme s odpadmi v obci
nakladať tak, ako sa na slušných občanov patrí,
využívajúc zberný dvor a tak potrebnú separáciu
odpadov.
Aj keď nie som fanúšikom facebooku a podobných
sociálnych sietí, rešpektujem ich fanúšikov a užívateľov.
No a v tej súvislosti som sa dostal k niektorým
informáciám, týkajúcich sa našej obce, konkrétne
verejného
osvetlenia
a šetrenia
prostriedkov
„preriedením
stavu
zamestnancov
na
úrade“.
K problematike verejného osvetlenia sa vyjadril pán S.
Hamerlík priamo na sociálnej sieti a takisto obecný úrad
prostredníctvom miestneho rozhlasu, k čomu dodávam,
že niektoré názory sú troška prehnané (ale tak to
v týchto diskusiách chodí) a problém nie je v osvetlení,
ani ľuďoch, ale v elektrickom vedení a rozvodoch, ktoré
sa ale postupne snažíme upravovať tak, aby neboli
poruchové. No na druhej strane si treba uvedomiť, že
elektrické rozvody v obci sú staršie, ako kritizujúci
účastníci debaty na facebooku, a zrejme, ak nepomôže
ich úprava, bude potrebné za nemalé finančné
prostriedky ich vymeniť (mám na mysli elektrické
rozvody!). Takže buďme troška tolerantní a trpezliví,
našim záujmom a cieľom je, ako sa hovorí „vychytať
muchy“, aby osvetlenie slúžilo bez porúch a výpadkov
a pritom bolo aj úsporné, čo nepochybne je, inak by
nám nebola na rekonštrukciu a výmenu poskytnutá
dotácia...
Čo sa týka zamestnancov úradu a s tým súvisiacim
šetrením som absolvoval už veľa rozhovorov, debát
a reakcií a opätovne zdôrazňujem, že tieto názory
vychádzajú z neznalosti veci. Ak niekto kritizuje počet
zamestnancov a porovnáva ich s inými obcami, tak

nemá vedomosti o práci na našom úrade a porovnáva
neporovnateľné. Obce ako také majú veľa povinností a
kompetencií (tzv. originálne a prenesené) a ďalšie
pribúdajú, napríklad v najbližšom období budú na
matričných úradoch zriadené pracoviská IOMO
(integrované obslužné miesta občana), ktoré budú
občanom vydávať výpisy/odpisy z registra trestov,
výpisy z listu vlastníctva, výpisy z obchodného registra
s tým, že do budúcnosti sa počíta s rozšírením týchto
služieb. Takisto od nového roka pribudnú obciam
niektoré povinnosti v súvislosti s novým zákonom o
odpadoch. Ale čo je dôležité uvedomiť si je to, že každá
obec má svoju stratégiu, ako kompetencie, povinnosti
a celkový chod obce zabezpečovať. Jablonica je obec
pomerne veľká, ležiaca na frekventovanom cestnom
ťahu (v minulosti to bola obec stredisková...)
s pomerne veľkým počtom obyvateľov a rozpočtom a
takto sa k tomu treba z pohľadu personálneho i stavať.
Každý starosta má záujem nakladať so spoločnými
financiami efektívne a racionálne, ba je to jeho
povinnosťou, ja nie som výnimkou. Mojou snahou je,
ale aj snahou mojej predchodkyne bolo, aby obec
napredovala, budovalo, zveľaďovalo a zlepšovalo sa,
aby sa v obci neustále niečo dialo, jednoducho aby sme
boli neustále aktívni vo všetkých oblastiach a
nestagnovali (čo sa v obci zrealizovalo len tento rok,
z priestorových dôvodov nebudem teraz uvádzať,
spomeniem to až v budúcom čísle). A merito veci:
Obecný úrad Jablonica na väčšinu potrebných činností,
využíva svojich zamestnancov na rozdiel on
niektorých iných obcí, ktoré na to využívajú externé
subjekty, ktorým ale musia, a nie málo, platiť. Teda
takéto obce môžu mať nižší počet zamestnancov a tým
pádom i nižšie mzdové náklady, ale až v iných
nákladových položkách ich rozpočtu sú skryté výdavky
za služby externým subjektom. Nie že by tieto obce
nešetrili, ale toto sú dve odlišné stratégie, vedúce
k jednému cieľu a záleží na každej obci čo si vyberie
a hlavne čo jej vyhovuje. Teda si myslím, že týmto
nemrháme obecnými financiami, práve naopak šetríme a dávame prácu a zamestnanie miestnym
ľuďom, teda robíme presný opak, ako tvrdí autor na
facebooku. Ako dôkaz uvádzam, že na právne veci
a exekúcie nevyužívame externých právnikov, ktorí sa
nám neustále ponúkajú – zmluvy, interné predpisy,
rozhodnutia, exekučné činnosti a iné právne veci si
robíme sami (to sú činnosti, ktoré som robil
v predchádzajúcom zamestnaní, takže si myslím, že to
je logické, že to neposúvame iným). Ďalej v oblasti
zákona o verejnom obstarávaní - nakoľko obec sa snaží
byť aktívna a nakladá s verejnými financiami, musí
prísne dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní, čo je
spojené s rozsiahlou administratívou záťažou a všetky
tieto činnosti si obec zabezpečuje vlastnými silami,
nevyužívajúc a neplatiac externé subjekty (snáď len
okrem veľkých zákaziek, podliehajúcich priamemu
procesu verejného obstarávania, čo ale môžu
vykonávať len odborne spôsobilé subjekty). To isté sa
týka i čerpania dotácií, grantov a podobne, čo je ozaj

administratívne i časovo náročná agenda, na ktorú sa
nám ponúkajú špecializované firmy, že za poplatok
všetko vybavia – nie, túto agendu robia naši
zamestnanci. A takýchto agiend je oveľa viac. Tu
chcem zdôrazniť, že na vyššie uvedené činnosti, služby
a úkony mala obec Jablonica v roku 2015 náklady pre
externé subjekty vo výške 0,-€ (slovom „nula
eur“).Takisto asi mnohí nevedia, že náš matričný úrad
je matričným úradom i pre obce Osuské a Hradište pod
Vrátnom, takisto sme spádovou oblasťou v oblasti
školstva a pod., čo sa tiež nezaobíde bez personálneho
pokrytia.
No a v neposlednom rade čo sa týka šetrenia treba
pripomenúť, že mzdy pracovníčok na OcÚ Jablonica nie
sú vysoké, ako si snáď niekto myslí, pohybujú sa pod
hranicou priemerného platu v SR. Ja som vždy
zdôrazňoval, že kritike sa nebránim kritiku prijímam,
beriem ju ako súčasť mojej práce, no je mojou
povinnosťou, uviesť niektoré veci na pravú mieru,
vysvetľovať to, čo zrejme mnohí nevedia, aby aj autori
kritiky mali prehľad o tom, čo kritizujú. Na druhej
strane som rád, že je záujem o veci verejné a i takto si
môžeme veľa vecí vysvetliť.
Na záver mi dovoľte v tento dušičkový čas, popriať Vám
všetkým príjemne prežitie jesenných dní, pokoj a
pohodu v kruhu najbližších a ...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Pamiatka zosnulých
Októbrový vietor nám stelie pod nohy zlaté lístie, ktoré
nám pripomína blížiaci sa november a s ním aj Deň
pamiatky zosnulých.
Naše kroky vedú na cintoríny, ktoré sa premieňajú na
rozkvitnutú záhradu. Je tu čas spomienok. Spomíname
viac ako inokedy na tých, ktorí nám chýbajú, na našich
najdrahších. V záhrade večného odpočinku stretávajú
sa príbuzní, priatelia, rodiny blízke i vzdialené, ktoré pri
stovkách horiacich sviečok a ľudských osudoch,
v súmraku jesenného ticha spomínajú na všetko, čo ich
spájalo. Lupene chryzantém sa menia na boľavé slzy
a plačú, prosia, spomínajú... Po lícach sa nám kotúľajú
slzy, mysľou prebehnú chvíle radosti i bolesti zviazané
láskou, ktorá ani po rokoch nekončí. Kvety a svetlá
sviečok na hroboch symbolizujú predovšetkým úctu,
vďaku a spomienku. Postojme v ich svetle pri hroboch
svojich najdrahších, ktorých sme milovali a aj
s odstupom času venujme tomuto miestu ticho, pokoj
a vďačnosť.
Uctime si pamiatku svojich blízkych,
nech lupienky kvetov hovoria za nás.
K chryzantémam pridajme sviece lásky,
ktorú čas nezobral, ale je navždy v nás.
Anna Dingová

Na slovíčko s ...
Jozefou Kocúrikovou, ktorá o sebe prezradila, že má 70
rokov. Pochádza z moravsko-slovenského pomedzia –
Biele Karpaty. Do Jablonice sa s rodinou prisťahovala
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v roku 1967. Má 4 dospelé deti, 10 vnúčat a 3
pravnúčatá. Je členkou Únie žien, Jednoty dôchodcov
a dvanásť rokov bola predsedníčkou zdravotne
postihnutých.
Kedy ste sa začali venovať písaniu a prečo
píšete?
Písať som začala až v dôchodcovskom veku, keď som
nemohla v noci spávať. Rozmýšľala som nad životom,
a tak to prišlo samo.
O čom píšete najradšej?
Sú to väčšinou spomienky, ktoré ukladám na papier ako
básničky a sú písané zo srdca.
Kto sú vaši najčastejší čitatelia?
Mojimi najčastejšími čitateľmi sú deti, rodina a priatelia.
Čo rada čítate vy?
Sledujem svet okolo seba. Rada si prečítam časopisy
a noviny a záľubu mám v lúštení krížoviek.
Čomu okrem písaniu sa rada venujete vo voľnom
čase?
Mám rada prírodu. Viem veľa ručných prác, ktorými
som sa zaoberala ako mladšia, teraz už to
nepotrebujem. Rada robím všetko, čo mi prináša radosť
a potešenie. Nemám rada klamstvo a falošných ľudí.
Prajem všetkým pevné a dobré zdravie!
DK

Hasičské vozidlo Tatra 148 v Jablonici
V nedeľu, 11. októbra 2015 mal náš Dobrovoľný
hasičský zbor dôvod k oslave. Netrpezliví a samozrejme
nastúpení v uniformách spolu so starostom obce Ing.
Silvestrom Nestarcom, sme čakali príchod delegácie
hostí. Podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert
Kaliňák nám, dobrovoľným hasičom prišiel odovzdať
hasičské vozidlo Tatra 148. Prítomných hostí privítal
starosta obce Ing. Silvester Nestarec a prítomným
hasičom a širokej verejnosti sa prihovoril aj minister
vnútra SR Róbert Kaliňák. Veliteľ DHZ Peter Vrábel
prevzal kľúče od hasičského vozidla z rúk ministra
vnútra SR a spoločne vozidlo uviedli do života postriekali ho šampanským.

Udialo sa
Dobrovoľní hasiči dostali novú techniku na
boj s povodňami
Vo štvrtok 1. októbra 2015 v obci Radošovce minister
vnútra SR Róbert Kaliňák odovzdal 19 protipovodňových
vozíkov určených dobrovoľným hasičom pre okresy
Senica a Skalica.
Jeden z nich prebral aj starosta našej obce Ing.
Silvester Nestarec, veliteľ DHZO Peter Vrábel a Ľubomír
Peterka.

No a záver patril bleskom fotoaparátov, aby sme pre
budúce generácie
zachytili tento krásny okamih
prevzatia vozidla.
Náš DHZ svojou aktívnou činnosťou sa radí medzi
popredné zbory v
okrese Senica. Je dobrou
a spoľahlivou oporou obce pri plnení a zabezpečovaní
úloh na úseku požiarnej ochrany. Naše vozidlá Ávia
DVS 12 a cisternová striekačka Škoda CAS 25 už majú
niečo za sebou a pomaly dosluhujú. K tomu, aby sme
mohli aktívne zasahovať pri záchranných prácach,
potrebujeme aj spoľahlivú hasičskú techniku. Sme radi,
že sa nášmu zboru už podarilo získať nové hasičské
auto Iveco Daily v roku 2012, protipovodňový vozík
1.10.2015 a hasičské vozidlo Tatra 148 dňa 11.10.2015.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nás v našej
dobrovoľnej činnosti podporujú. Teší nás aj bohatá
účasť našich spoluobčanov pri preberaní vozidla.
Anna Dingová, DHZ Jablonica

Stretnutie dôchodcov
Vozíky sú určené na odstránenie škôd po povodni. Ich
špeciálne vybavenie nám umožní rýchlejšie a pružnejšie
reagovať pri krízových situáciách a zvládnuť zásahy na
požadovanej úrovni. Takto dokážeme pracovať
nezávisle na sebe a pomôcť viacerým ľuďom. Vozík je
vybavený: kalovým čerpadlom, plávajúcim čerpadlom,
ponorným
elektrickým
čerpadlom,
prenosným
osvetlením,
protipovodňovými
bariérami,
setom
náradia.
Peter Vrábel, veliteľ DHZO

V sobotu 17. októbra 2015 zorganizovala obec Jablonica
pri príležitosti mesiaca úcty k starším „Stretnutie
dôchodcov“.
Október – mesiac úcty k starším je
najvhodnejší obdobím na zorganizovanie takéhoto
stretnutia. Je to obdobie, v ktorom sa zastavíme,
zaspomíname,
vyjadríme
poďakovanie
skorej
narodeným.
Tradíciou tohto podujatia je aj blahoželanie manželským
párom, ktoré oslávili jubileum – zlatú svadbu. V tomto
roku sme prvýkrát zablahoželali aj diamantovému páru,
ktorý oslávil už 60 rokov spoločného života. Zlatú
svadbu oslávili manželia Zlata a Karol Grófovci
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a diamantovú svadbu manželia Agneša a Jozef
Jánošíkovci. Manželia sa podpísali do pamätnej knihy,
starosta obce im k jubileu zablahoželal a spoločne si
všetci pripili.

Do školy nastúpilo 191 žiakov z Jablonice, Hradišťa pod
Vrátnom, Osuského.
Slávnostne ho otvorila pani riaditeľka Mgr. Zuzana
Vitteková.
Žiakom
a
zamestnancom
školy
sa
prihovoril pán starosta Ing. Silvester Nestarec.

Deň jablka v 3. A

Pri tejto príležitosti boli ocenené Kvetoslava Otépková
a Rozália Krutá za dlhoročnú prácu v Jednote
dôchodcov a získali vyznamenanie III. stupňa za
dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov.
K oceneniu im zablahoželala predsedníčka OV JD Senica
Anna Šefčíková a starosta obce. Aj im patrí list
v pamätnej knihe obce.

Aj v tomto školskom roku sme jeden deň v rámci
Týždňa zdravej výživy venovali
jabĺčku - nášmu
najbežnejšiemu, ale i zdraviu najprospešnejšiemu
ovociu. Ako už je tradíciou v našej škole v Deň jablka
sme na 1. stupni privítali rodičov i starých rodičov, ktorí
prišli svojim ratolestiam pomôcť vytvoriť postavičky
alebo zvieratká z jabĺčok.
V 3. A sme si na úvod pripomenuli, nielen aké je pre
nás jablko v jedálničku dôležité, ale aj ako názov našej
obce súvisí s týmto osviežujúcim ovocím. Pri práci si
deti spolu s rodičmi a starými rodičmi zaspievali
Červené jabĺčko. Vznikli naozaj pekné výtvory, s ktorými
sme sa všetci odfotili. Po práci sme sa
posilnili
výbornými jablkami od pani Brezovskej a jablkovým
koláčikom, ktorý priniesla mamička Filipka Jankoviča.
Všetky deti získali za tvorivosť diplom. Svoje výtvory si
odniesli domov, aby im, pokiaľ to bude možné,
pripomínali toto pekné dopoludnie strávené v škole so
svojimi najbližšími.
Ďakujeme všetkým za účasť!
Mgr. Beáta Oslejová
triedna učiteľka

Správne sa stravujeme a stolujeme

V rámci programu si dôchodcovia mohli vypočuť aj dve
krásne básne, ktoré napísala aj zarecitovala Jozefa
Kocúriková.
Po slávnostnej časti nasledovala zábava. S radosťou
všetci prítomní privítali medzi sebou Maju Velšicovú.
Speváčka a zabávačka rozosmiala a rozospievala celú
sálu. Čas s ňou rýchlo ubehol a musela sa rozlúčiť.
Potom zaspieval Miro Fančovič a do podvečerných
hodín spievalo a hralo do tanca Duo Magic Music.
Nechýbal pohárik dobrého vína, chlebíčky a zákusky. Pri
príležitosti tohto sviatku obdržali dôchodcovia aj malú
pozornosť, a to jablonický kalendár s chutnými
receptami. Dúfame, že sa všetci dobre zabavili a už sa
tešíme ako sa spoločne stretneme zasa o rok.
DK

Zo života školy
Od septembra v škole
Školský rok 2015/2016 sa začal 1. septembra 2015.
Školské vyučovanie sa začalo 2. septembra 2015
(streda).

V týždni zdravej výživy od 12. do 16. októbra 2015 sme
na vyučovaní etickej výchovy v prvom a druhom ročníku
realizovali
aktivitu
„Správne sa stravujeme
a stolujeme.“ Táto aktivita je začlenená do programu
podpory zdravia na našej škole a zároveň do
Národného programu prevencie obezity (NPPO) na
školský rok 2015/2016. Zamerali sme sa predovšetkým
na oblasť výživy: deti sa oboznámili so správnymi
stravovacími návykmi - päť jedál denne, vyváženosťou
stravy, so stravovacími zvykmi v iných kultúrach a so
zásadami správneho stolovania. Prakticky si vyskúšali
skladanie servítok a rozloženie príbora a pohárov okolo
taniera.
Mgr. Viera Ňukovičová
učiteľka etickej výchovy

Súťaž o najnápaditejšiu zdravú desiatu
Vo štvrtok 15. 10. sa v 3. A triede v rámci Týždňa
zdravej výživy uskutočnila súťaž o najnápaditejšiu
zdravú desiatu. Vďaka kreatívnosti mamičiek či oteckov
detí boli dnešné desiate nielenže zdraviu prospešné,
ale aj lákavé a skutočne nápadité. Či už v desiatových
boxíkoch alebo na tanierikoch si deti priniesli rôzne
postavičky, zvieratká alebo iné výtvory z ovocia,
zeleniny, cereálií, celozrnného pečiva a
mliečnych
výrobkov. Bolo veľmi náročné určiť tradičné tri miesta,
nakoľko všetky desiate boli hodné ocenenia. Po
zhodnotení nakoniec 1. miesto získal Šimon Šinko
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a jeho Mimoňovsko - Simpsonovské chlebíky, 2. miesto
získala veľká desiata Lianky Jurovatej, ktorá obsahovala
skutočne lákavé kreácie z ovocia a zeleniny a na 3.
mieste sa umiestnila Sárka Suchánková a jej „Zdravý
ostrov“. Bez ocenenia nezostali ani desiate Davida
Černeka a Mateja Brezovského.
Po vyhodnotení súťaže sa deti s chuťou do svojich
desiat pustili a aj sa vzájomne pohostili.
Veľká vďaka rodičom, ktorí s trpezlivosťou umožnili
deťom zapojiť sa do tejto súťaže!
Mgr. Beáta Oslejová
triedna učiteľka

Anglicko-slovenské divadlo ,,Vlk a tri malé
prasiatka“
Boli sme v škole a pani učiteľka nám povedala o výlete
do Senice. Všetci sme sa potešili. Povedala nám o tom,
že pôjdeme na anglicko-slovenské divadlo ,,Vlk a tri
malé prasiatka“. Čakali sme do 9. 10. Bol piatok,
v školskom autobuse z Hradišťa sme sedeli ja, Saška
a Sabrinka. V Jablonici sa otvorili dvere a na zastávke
bolo plno detí. Všetci šiestaci s pani učiteľkou
Tomkovou a tretiaci s pani učiteľkou Oslejovou. Kým
pani učiteľky kupovali lístky, zadnými dverami sa
nahrnuli všetky deti.
V Senici sme hneď išli do kultúrneho domu. Chvíľku
sme počkali a išli sme si sadnúť na sedadlá. Začalo
divadlo. Bolo super, veselé, s pesničkami. Precvičili sme
si aj anglické veci. Dej bol zaujímavý a netrvalo vôbec
dlho a zrazu bol koniec.
Po divadle sme išli spolu do cukrárne. Za vreckové,
ktoré nám dali rodičia sme si kupovali aj maškrty.
Potom sme išli ešte do Základnej umeleckej školy
Senica. Boli sme v podkrovnej galérii. Je veľmi pekná.
Na prízemí sa nám páčili vystavené obrazy viac. Boli od
dospelých. Robili sme si aj fotky.
Nakoniec sme išli do Cieľa.
A opäť prišiel autobus, išli sme domov. Jabloničania
vystúpili, my sme pokračovali na Osuské a Hradište.
Výlet nás nič nestál (teda ak nerátam vreckové, čo sme
minuli), lebo divadlo sa platilo kultúrnymi poukazmi
a cestu nám platilo Rodičovské združenie našej školy.
Ďakujeme. Bolo to super.
Michaela Vašková, 6. A

ENGLISH ONE – Nové trendy vzdelávania
učiteľov anglického jazyka na základných
školách
Na našej škole sme zapojení do projektu ENGLISH ONE
– Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka
na základných školách - Vyučovanie ANJ s moderným
digitálnym vzdelávacím obsahom.
V rámci tohto projektu mali žiaci 3. A a 9. A dňa 6. 10.
2015 modelovú hodinu s pani Meričkovou – poradcom,
koučom z MPC Trnava. Žiaci pod jej vedením pracovali
so vzdelávacím obsahom z Planéty vedomostí.
Žiaci 8. A sa prihlásili
do súťaže
ENGLISHONE
o zaujímavé ceny. Podmienkou je, že žiaci majú doma
pripojenie na internet. Ich úlohou je riešiť 10 úloh
z Planéty vedomostí, ktoré im zadá učiteľ. Pri tomto

vzdelávaní má učiteľ spätnú väzbu o práci na
jednotlivých úlohách, koľko trvá riešenie, koľko
nápovedí bolo použitých, zároveň percentuálne
vyhodnotenie úspešnosti. Pri vyššej úspešnosti ako 50
% získajú nálepku, v prípade zisku 10 nálepiek môžu
žiaci súťažiť o atraktívne ceny.
Tešíme sa aj na zahraničného lektora, ktorý by mal
spestriť hodinu.
V projekte sú zapojené učiteľky Mgr. Beáta Oslejová
a Mgr. Magda Tomková
P.S. Stránka na ktorej sú vzdelávacie materiály
voľne prístupné nielen z ANJ
Je http://planetavedomosti.iedu.sk/

Preventívny program Polície Senica
Vo štvrtok, 1. 10. 2015, zrealizovala Polícia Senica
v prvom a druhom ročníku preventívny program
zameraný na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky
pre chodcov a bezpečnosť na železnici. Žiaci si pozreli
dve výukové videá, o ktorých neskôr diskutovali s pani
policajtkou. Prakticky sa zoznámili s reflexnými prvkami,
vyskúšali si správne obzretie do strán pri prechode cez
vozovku, hovorili svoje postrehy o frekventovanej
doprave cez našu obec. Beseda bola zaujímavá a pre
deti veľmi poučná.
Mgr. Viera Ňukovičová

Didaktické hry v prírode
Didaktické hry v prírode
sú na I. stupni u žiakov
veľmi
obľúbenou
súčasťou
učebných
osnov. Tak ako je už na
našej škole tradíciou, prvý
pondelok po jablonických
hodoch, 28. 9. 2015,
prišli
všetci
„prvostupniari“ športovo
oblečení
s batôžkami
s desiatou. V rámci časti didaktických hier -pohyb
a pobyt v prírode a jej ochrana, deti počas turistickej
vychádzky do širšieho okolia obce plnili niektoré úlohy
z jej obsahového zamerania. Cieľom bola jablonická
priehrada a jej okolie. Zdravo unavení, celí, možno
trocha hladní, ale o niečo múdrejší a skúsenejší sa
všetci vrátili do školy. Hurá!

ODPADÁČIK alebo Fantázia z odpadu školské kolo
V týždni od 21. - 25. septembra 2015 sa v našej škole
uskutočnila tvorivá súťaž s environmentálnou tematikou
- ODPADÁČIK alebo Fantázia z odpadu.
Jej cieľom bolo nielen vzbudiť v deťoch umelecké
cítenie, ale najmä poznanie, že v dnešnej dobe je
separácia odpadu nevyhnutnosťou. Najlepšie pre
každého z nás, a hlavne pre našu ZEM, by bolo,
naučiť sa odpadu predchádzať a zbytočne ho
neprodukovať. Aj o tomto bola výstava Odpadáčik
alebo Fantázia z odpadu.
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Mnohé veci určené do odpadu boli ešte použiteľné, žiaci
z nich na výtvarnej výchove zhotovili naozaj zaujímavé
výtvory. Ďakujem všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa
do súťaže zapojili a tak ukázali ekologické myslenie
a konanie.
Mgr. Viera Ňukovičová
koordinátor ENVIRO na škole

rozhodnúť, či je to smotana na varenie, alebo na
šľahanie. Maškrtný jazýček Olivera Jursu pomohol
siedmakom (Michal Mikulčík, Roman Rečný) získať
tretie miesto. Neomylne určil ,,na šľahanie“. Štvrté boli
deviatačky: Mária Krutá, Kristína Křupalová, Simona
Nosková.

DDI 1. ZŠ Senica
Žiaci 4. A triedy absolvovali 4 hodinovú výučbu
dopravnej výchovy na Detskom dopravnom ihrisku na
1. ZŠ v Senici. Najprv mali 1 hodinu teoretickú časť,
kde sa zoznámili so základnými pravidlami cestnej
premávky pre chodcov a cyklistov. Žiaci si vedomosti
overili pomocou hry s dopravnými značkami - domino.
Na dopravnom ihrisku si precvičili získané poznatky
prakticky. Každý žiak mal na hlave prilbu a oblečenú
reflexnú vestu. Striedali sa 3 skupiny: chodci, cyklisti
a kolobežkári. Najviac žiakov zaujala križovatka so
semaformi. Výuku viedol uč. Mgr. Peter Pastucha.
Doprovod žiakov: tr. učiteľka 4. A Mgr. Viera Žáková.

Kvíz – „Mlieko a mliečne výrobky“
Súťažilo 13 trojčlenných družstiev žiakov II. stupňa.
Tento rok sme zvolili jednoduchšiu formu kvízu.
V prvom kole súťažiace tímy riešili otázky a úlohy
všeobecného vedomostného testu na tému : Mlieko
a mliečne výrobky, značky výrobkov, agropodnikanie,
slovenské mlieko naše biele zlato... Preukázali veľmi
dobré teoretické vedomosti. V druhom kole si súťažiaci
precvičili chuťové poháriky v ochutnávke a správnom
označení mlieka, alebo mliečneho výrobku. Bolo naozaj
náročné rozlíšiť chuť 11 vzoriek (kravské mlieko, kyslá
smotana, tvaroh u kravského mlieka, ovčí syr oštiepok, Hermelín – syr s bielou plesňou, kozí zrejúci
syr, Niva - kravský syr s modrou plesňou, Acidko zákvas, biely jogurt z kravského mlieka, kozie mlieko,
bryndza). Najviac bodov získali:
I. miesto - 6.A - Barbora Malíková, Kristína Malíková,
Klára Žaludová
II. miesto – 6.A – Matúš Baňárek, Roman Peterka,
Boris Vašek

Po sčítaní bodov nasledoval rozstrel o tretie miesto.
Súťažiaci troch družstiev mali určiť smotanu
na šľahanie. Bola to ťažká úloha, dve družstvá určili, že
ide o smotanu, no a potom už bolo len dôležité

Mgr. Anna Hamerlíková

Svetový deň mlieka v školách
Podstatou tohto dňa je spôsob, ako upozorniť na
dôležitosť pitia mlieka na školách, na jeho zdravotné
prínosy pre rastúce deti. Z tohto dôvodu sa aj naša
škola dňa 25. 9. 2015 pripojila ku školám, ktoré
podporili tento významný deň. Motiváciou bola relácia
odvysielaná v školskom rozhlase, kde zaznela výzva,
aby okrem pitia mlieka, žiaci priniesli do školy rozličné
obaly skonzumovaných mliečnych výrobkov, z ktorých
sme nainštalovali výstavku „Zdravá mliečna výživa
žiakov našej školy “. Keďže obalov bolo veľa, čo
svedčí o tom, že mlieko a mliečne výrobky sú veľmi
obľúbené, skôr, ako skončili v separovanom odpade,
deti z nich zhotovili pekné výrobky do školskej súťaže
„Odpadáčik“. Ďakujeme všetkým, ktorí takto podporili
svoje zdravie a zdravý životný štýl v našej škole.
Pripravila PaedDr.Oľga Vulganová,
koordinátor zdravého životného štýlu

Branný pretek „V núdzi poznáš priateľa“,
školské kolo súťaže „Mladý záchranár
2015“
V pondelok, 28. 9. 2015 sa konal na školskom dvore
a priľahlom areáli branný pretek
V núdzi poznáš
priateľa 2015, ktorý bol súčasne školským kolom
súťaže Mladý záchranár 2015. Organizátori, Kynologický
klub Barvínek Jablonica, Dobrovoľníci civilnej ochrany
Senica, Dobrovoľný hasičský zbor Senica, ZŠ Jablonica
pripravili pre žiakov stanovištia so zaujímavými
činnosťami.
Prihlásilo sa 9 štvorčlenných
družstiev. Súťažili
v topografii,
hasení
malého
požiaru,
príprave
evakuačnej batožiny, riešení mimoriadnych situácii,
streľbe zo vzduchovky, hode záchranárskym kolesom
a poskytnutí prvej pomoci. Každý súťažiaci musel aj
vypracovať vedomostný test o civilnej ochrane. Za
absolvovanie každej disciplíny dostali súťažiaci body. Ak
niečo nevedeli ,,dospeláci“ im vysvetlili. Najviac
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sa darilo chlapčenskému družstvu 9. A, ktoré tvorili:
Jakub Brezovský, Libor Dohnálek, Peter Jonáš a Michael
Polakovič. Získali prvé miesto a víťazný pohár.

Na druhom mieste bolo dievčenské družstvo, Klára
Žaludová, Simona Nosková, Hana Masárová a Martina
Lorinczová. Tretie miesto si vybojovalo družstvo
siedmakov: Oliver Jursa, Jakub Bachár, Michal Mikulčík,
Roman
Rečný.
Najlepší
z najlepších
pôjdu
reprezentovať obec i školu v okresnom kole súťaže
Mladý záchranár.
Podujatie sa konalo s finančnou podporou obce
Jablonica, vecnými cenami
prispel KK Barvínek
a Civilná ochrana Senica.
Každý súťažiaci bol
odmenený sladkosťami a víťazi dostali pekné vecné
ceny. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akokoľvek
prispeli k tomu, aby deti prežili tento deň trocha inak,
zábavnejšie a naučili sa veci potrebné do života.
Mgr. Anna Hamerlíková

Týždeň zdravej výživy
V týždni od 12. do 16. októbra sa naša škola zapojila do
III. ročníka celoslovenskej súťaže Hovorme o jedle.
Projekt
je
organizovaný
Ministerstvom
pôdohospodárstva SR, Ministerstvom školstva, PPA
a farmármi SR.
Cieľom bolo vyvolať a podporiť spoluprácu a aktívnu
účasť škôl pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách
a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého
životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia
a ich význame pre tvorbu a ochranu životného
prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť. Na každý
deň bola vyhlásená jedna téma:
Pondelok - Chlieb, pečivo, obilniny, ryža,
cestoviny, zemiaky – prečo tvoria základňu
potravinovej pyramídy.
Utorok - Ovocie a zelenina – prečo potrebujeme 5
porcií denne.
Streda: Mlieko a mliečne výrobky – prečo sú
nenahraditeľnou
zložkou
zdravej
výživy.
Slovenské mlieko je naše biele zlato.
Štvrtok: Mäso, ryby, vajcia, strukoviny – ich
význam vo výžive. Označovanie pôvodu mäsa,
rýb a vajec.
Piatok: Cukry – prečo sú dôležitou súčasťou
výživy. Niečo zaujímavé o mede.

Aktivity,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

do ktorých sa zapojilo najviac detí:
Deň jablka na I. stupni.
Deň jablka- Deň bez sladkostí
Výtvarná súťaž: „Chutné maľovanie“
Literárna súťaž: ,,Načo sú nám polia, sady...“
Súťaž o najnápaditejšiu desiatu
Veselé ovocie a zelenina
Správne sa stravujeme a stolujeme
Pečieme jablkovú štrúdľu
Ovocné a zeleninové šaláty
Tričká s jabĺčkom
Práca v sade – oberanie jabĺk
,,Chyť jabĺčko!“
Prezentácie deviatakov k denným témam
Výstavka: „Zdravá mliečna výživa žiakov našej
školy“
Kvíz: Mlieko a mliečne výrobky
Exkurzia na farme Agropartner Plavecké
Podhradie
Ukážka výroby syra z kozieho mlieka
Mgr. Anna Hamerlíková

Exkurzia na farme Agropartner Plavecké
Podhradie
14. októbra navštívilo 40 piatakov a deviatakov farmu
Agropartner Plavecké Podhradie. Prvé zastavenie bolo
na farme dojníc v Prievaloch. Ako sme vystupovali
z autobusu prvá reakcia bola: ,,fúúúj“. Išli sme po
blate, lebo bolo napršané, preskakovali a obchádzali
kaluže. Privítal nás Ing. Vicen, ktorý nás previedol po
všetkých objektoch, kde boli ustajnené teliatka,
jalovičky, kravičky i býčky. Zaviedol nás aj do dojárne
a vysvetlil celý systém starostlivosti o zvieratá a
dojenia. V menšej ohrade boli biele kozy s capkom,
ktorý bol odchovaný v Jablonici. Začalo popŕchať,
nastúpili sme do autobusu a pokračovali do Plaveckého
Podhradia. Tu nás privítal riaditeľ firmy Agropartner
Ing. Chovan. Zvítali sme sa ako dobrí známi, lebo sme
tu boli viackrát. Prešiel s nami do jazdiarne, kde čakali
dva koníky. Vysvetlil ako sa k nim treba správať
a povedal, že sa môžu všetci na nich povoziť. Odvážni
to skúsili aj viackrát. Potom sme dali koníkom cukor
a jabĺčka. Pokračovali sme do stajne. Vyskúšali sme si
vlastnú odvahu pri kŕmení koníkov. Aby to nebolo len
o práci, prezreli sme si priestory jazdeckého klubu
s trofejami. Odtiaľ bol pekný výhľad na celú stajňu.
Blížil sa čas obeda a my sme sa pobrali na chutné
občerstvenie, ktoré nám organizátori pripravili. Po ceste
sme sa ešte zastavili v podnikovej predajni Slovenský
gazda a nakúpili zdravé maškrty, korbáčiky,...Nakoniec
nás
zaviedli na miesto, kde spracovávajú mäso,
vyrábajú klobásy a iné výrobky. Známe je ,,záhorácké
hovjadzí“.
Ani pochmúrne počasie a chlad nám nepokazili deň.
Opäť sme sa niečo nové naučili. Svoje nové skúsenosti
a zážitky každý žiak vložil do prezentácie s názvom Na
farme.
Mgr. Anna Hamerlíková
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Návšteva interaktívnej výstavy Titanic
Keď sa povie Titanic, všetci si predstavíme obrovskú
luxusnú loď, ktorú poznáme z filmu, príbeh veľkej
lásky, ale aj hrozné okamihy skazy a ohromného
nešťastia ľudí.
V tomto roku
je nainštalovaná
interaktívna výstava v priestoroch Incheby v Bratislave
s názvom Titanic. My sme sa rozhodli navštíviť ju.
V stredu, 27. októbra 2015 vycestovalo troma
autobusmi 99 žiakov I. a II. stupňa a 13 pedagógov
základnej školy do hlavného mesta, Bratislavy. Takmer
dve hodiny sme žili v ilúzii, že sme v skutočnom
Titanicu. Prechádzali sme sa po chodbách, ktoré boli
veľmi hodnovernou kópiou. Posedeli sme si v ,,kine“
a dozvedeli sa o tom ako luxusnú loď stavali. Podľa
palubného lístka sme zistili, či sme sa zachránili, alebo
nie. Najdlhšie sme sa zdržali pri chladnom ľadovci.
Vďaka vlastnému audio zariadeniu sa každý pohyboval
a prezeral individuálne, podľa záujmu počúval
jednotlivé príbehy a informácie. Počas našej ,,plavby“
tichúčko hrala hudba z Titanicu. Bol to krásny zážitok.

Mgr. Anna Hamerlíková

Z činnosti našich organizácií

- 19. 7. 2015 a 15. 8. – 16. 8. 2015. Vychádzali sme zo
skúsenosti, že po uliciach chodí veľa majiteľov so
psíkmi, ktorých neradno pustiť z vôdzky, lebo by im
zachutila sloboda a nechcelo by sa im vrátiť
k majiteľovi, alebo útočia na okoloidúcich, štekajú pri
každej bránke. Samostatnou problémovou skupinou sú
,,utekáči“, pre ktorých je každý plot či bránka malá
a využijú každú príležitosť, aby utiekli od majiteľa.
Očakávali sme, že prídu aj ,,venčiari“, ktorí sa pohybujú
na našom cvičisku pri rieke Myjave v mimo výcvikovom
čase. Zostávajú tam po ich miláčikoch exkrementy.
V niektorých prípadoch by sme poradili zmenu v strave.
Program sme prispôsobili prihláseným záujemcom
a potrebách ich psíkov. Pozvali sme dvoch figurantov,
výcvikarov,
na každý deň iného. Individuálne sa
venovali jednotlivým psíkom a ich majiteľom. V piatok
metodicky správne usmerňoval cvičenie David Prokop.
Prebiehali cviky obrany a poslušnosti. Začali sme
o 16,00 a skončili o 21,00. Uvarili sme si chutný gulášik,
pri ktorom sa nielen dobre cvičilo, ale aj hodnotilo
prácu. V sobotu viedol výcvik Martin Štefek. Ukázal
trocha iný typ práce so psom. Každému vysvetlil kde
robí chyby, ako sa dajú odstrániť. V nedeľu sme sa
venovali nácviku špeciálnych cvikov záchranárskeho
výcviku. Túto časť psíčkarskej akcie absolvovalo 10
majiteľov psov so psami, 3 bez psov a viacero ako
divákov. Letná časť Jablonických kynologických dní
bola poznačená tropickými horúčavami. 15. 8. sme
začali cvičiť až po 15,00. Bol to posledný veľmi horúci
deň, mračilo sa, vyzeralo na búrku. Ani takého počasie
nezhoršilo výkony psov a náladu psovodov.
Mgr. Anna Hamerlíková
predsedkyňa KK Barvínek Jablonica

Jablonické kynologické dni

Z činnosti našich hasičov

Pes je jedným z prvých domestikovaných zvierat, je
priateľom, spoločníkom, radosťou, starosťou a niekedy
veľkým problémom človeka. Veľa raz si zamieňame
pojmy výchova a výcvik psa. A tak sa mnoho ľudí
rozhodne kúpiť psíka, no nechce ho cvičiť, v zmysle
pravidelného chodenia na cvičisko. No každodenné
súžitie sa môže bez správnej výchovy zmeniť na
súženie. Niekedy je veľmi ťažké niečo zakázať a byť za
,,zlého“. Vedieť pri výchove psa použiť trest v pravú
chvíľu je umenie. Niekedy sme tak empatickí, že si
začneme myslieť, že pes uvažuje tak ako my.
Na začiatku to teda nie je o výcviku, ale o výbere
vhodného plemena, o výchove, správnom vedení
zvieraťa. Je to téma na dlhé diskusie, ktoré mnohokrát
končia v slepej uličke. Na konci potom vidíme veľa
voľne pobiehajúcich psíkov, smutných, hladných, na
druhej strane aj nebezpečných pre okolie. Prvým
pokusom o pomoc pri riešení tejto problematiky
v radoch širokej verejnosti, ktorá má psíka bez ambícii
venovať sa športovej kynológii, ale chce mať milé,
poslušné zvieratko,
v našej obci boli Jablonické
kynologické dni v roku 2009.
V tomto roku sme sa opäť rozhodli zorganizovať takéto
podujatie. Avšak v dvoch termínoch: 8. 5. – 10. 5., 17.

Činnosť nášho dobrovoľného hasičského zboru
pokračovala aj v mesiaci september a október. Ešte sa
uskutočnili posledné súťaže v tomto roku, na ktorých
sa naše mužské družstvá zúčastnili.
Mladí hasiči sa zúčastnili jesennej časti hry Plameň
2015, ktorá sa konala v Hradišti pod Vrátnom
26.septembra, kde družstvo dievčat získalo pekné
1. miesto. Súťaže sa zúčastnilo aj družstvo chlapcov.
Náš zbor sa venuje výcviku najmladšej generácie už
dlhé roky. Chce to veľa času zo strany tých, ktorí sa im
venujú a potom sa výsledky postupne dostavia. Na
súťaže ich pripravujú Mgr. Stanislav Oravec a Radka
Oravcová. Veríme, že naša mládež bude dobrými
pokračovateľmi v našej dobrovoľnej hasičskej činnosti.
V Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave sa
18.septembra
uskutočnila
konferencia
História
a súčasnosť
dobrovoľných
hasičských
zborov
v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorej sa za náš DHZ
zúčastnili Anna Dingová a Ľubomír Peterka.
Dňa 1.októbra 2015 prebrali protipovodňový zásahový
vozík v obci Radošovce od ministra vnútra SR Róberta
Kaliňáka starosta obce Ing. Silvester Nestarec, veliteľ
DHZO Peter Vrábel a Ľubomír Peterka.
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Dňa 11.októbra 2015 sme opäť z rúk ministra vnútra SR
Róberta Kaliňáka prevzali hasičskú cisternu Tatra 148.
Veliteľ DHZO Peter Vrábel sa dňa 21.októbra zúčastnil
na odbornom metodickom zamestnaní v Senici.
V dňoch 24. a 25.októbra sa v Malackách na záchrannej
brigáde HaZZ zúčastnil aj kurzu protipovodňovej
ochrany pre DHZO. Školenie sa týkalo výcviku
a teoretickej prípravy lokálnych záchranárov na
zvládnutie krízových situácií, týkajúcich sa povodňového
manažmentu pri nasadzovaní, ako aj použitie vybavenia
na úrovni obce.
Samozrejme aj starostlivosť o hasičskú techniku, ako aj
o Hasičskú zbrojnicu naši hasiči pravidelne zabezpečujú.
Anna Dingová, DHZ

naša práca, neváhajte nás kontaktovať, vieme vám
výzdobu pripraviť vo všetkých prevedeniach. Pretože
Vaše sny + Naše nápady = Vaša spokojnosť!
Tešíme sa na spoluprácu!
Svadobná agentúra Marry me?

Nestrácajme humor s Vladimírom
Jánošíkom

Svadobná agentúra
Vážení občania,
Dovoľte mi, aby som Vám predstavila a dala do
pozornosti, že vo vašej obci je nová svadobná agentúra.
Moje meno je Bc. Monika Hlozáková a zastupujem
Svadobnú agentúru Marry me s.r.o..
Sme tím mladých ľudí, pre ktorých sú svadby veľkou
záľubou. Preto sme potešení, že sa Vám môžeme
predstaviť ako svadobná agentúra Marry me?.
Zaoberáme sa svadobnou a rovnako aj spoločenskou
výzdobou. Naším mottom je, že vašu svadbu berieme a
prežívame ako tú svoju. Nevlastníme žiadnu kanceláriu
vo veľkomeste, našou kanceláriou je náš domov, v
príjemnej rodinnej atmosfére v malebnej dedinke na
Záhorí. Budujeme si cestu založenú na kvalite, nie na
kvantite. Pretože každý svadobný pár je iný, tak isto aj
výzdoba sa môže líšiť, ale čo sa líšiť určite nebude je
NÁŠ rodinný prístup voči VÁM. Náš názov je nápaditý.
Čo vlastne znamená Marry me? Vezmeš si ma? Rovnako
aj naša výzdoba je plná nápadov a rôznych kombinácií.
V prípade, že by ste mali zvláštnu požiadavku na
zorganizovanie akejkoľvek výzdoby ktorá nie je v
ponuke, s radosťou Vám vyzdobím svadbu „na kľúč",
podľa Vašich požiadaviek.

Našu tvorbu si môžete pozrieť na webovej stránke
www.marry-me.sk alebo na facebooku. Ak sa vám páči
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Pripravujeme
14. 11. 2015 Koncert hudobnej skupiny FRAGILE
28. 11. 2015 Pozvánka na jablkovo-orechové

hody
ZO Únia žien Jablonica, OV Únia žien Senica, Obecný
úrad Jablonica poriadajú v sobotu 28. 11. 2015 o 15:00
h v sále domu kultúry „Jablkovo-orechové hody“.
Pozývame občanov Jablonice a susedných obcí, aby
prišli na posedenie a pomaškrtenie si na domácich
zákuskoch. Vstup je zadarmo, za 1 € možnosť ochutnať
4 ks zákuskov podľa vlastného výberu, k tomu teplý čaj
alebo kávička. Pri vstupe štamprla orechovice alebo
jabĺčkovice.
Prídite, ochutnáme a navzájom si
vymeníme recepty. Do tanca aj na počúvanie až do
polnoci nám zahrá skupina METEOR – Osuské.
04. 12. 2015 Stretnutie s Mikulášom
11. 12. 2015 Stolnotenisový turnaj žiakov ZŠ
12. 12. 2015 Stolnotenisový turnaj dospelých
20. 12. 2015 Vianočný koncert s Borovienkou
31. 12. 2015 Memoriál Ľ. Dobiáša (telocvičňa ZŠ)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Blahoželáme jubilantom
V mesiaci september a október 2015 sa dožili:
70 rokov Oľga Jurovatá, Jozefa Kocúriková, Štefan
Bízek, Milan Jankovič
75 rokov Mária Kabaňová, Štefan Ulík, Jarmila
Blažková, Edita Klimková, Rudolf Krchňavý
80 rokov Ľudmila Bartošová
85 rokov Ladislav Riedl, Anna Pribilová
90 rokov Anna Mikulová
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.

Narodili sa: Veronika Hečková, Viktória Kuklová,
Sebastián Vozár
Zomreli: Anna Pavlíková, Oľga Pernecká, Jozef Slávik,
Mária Romanová, Anna Čmaradová

Ukážka z tvorby Jozefy Kocúrikovej
Čas dušičkový
Čas dušičkový je sviatkom zosnulých
prichádza v jesennom čase,
je to spomienka na našich blízkych
čo nevrátia sa viacej.
Uctime si ich tichou modlitbou
na časy s nimi spomenieme,
návšteva hrobu a horiaca sviečka
to patrí v tento čas k sebe.
Pri hrobe chvíľu postojíme
a hlavou nám víria myšlienky,
čo všetko sme spolu prežili
a dnes sú to už len spomienky.
Sú aj takí čo zabudnú
a ich hroby zívajú prázdnotou,
len vietor sa tadiaľ preháňa
a hľadá, čo by si odniesol.
Vážme si svojich zosnulých
a urobme si na nich čas,
budú tam na náš čakať
o rok prídeme zas.

Ospravedlnenie
V minulom čísle 4 Našej Jablonice sme uverejnili
historickú fotografiu obce s nesprávnym názvom.
Uviedli sme, že na fotografii bola zachytená bývala
Zavadilova píla. Správny názov píly na fotografii je Píla
Blažek a Mudroch, rok 1920. Za vzniknutú chybu sa
ospravedlňujeme.

Historická fotografia obce – Obchod P. Blažka
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