Naša Jablonica
ROČNÍK XVI

Vážení spoluobčania,
v tomto mojom príspevku sa vrátim ešte do
posledného štvrťroka roku 2013 a spomeniem
aktivity, ktoré sme zrealizovali. K pamiatke zosnulých
sme obnovili dom smútku, na ktorom boli vymenené
okná, dvere, vstupné schodisko, obnovená fasáda
a náter oplotenia pri dome smútku.
Opravu a obnovu sme urobili aj na kaplnke
na cintoríne. Rekonštrukciu chodníkov na cintoríne
sme urobili do konca roka, keďže bola mierna zima
a dali sa tieto práce vykonávať. Z finančných
prostriedkov z Programu rozvoja vidieka sme obnovili
fasádu hasičskej zbrojnice, garáží a oplotenia vo
dvore obecného úradu. Ešte pred týmito prácami sme
urobili rekonštrukciu na objekte pozostávajúcu
z výmeny okien, dverí, garážových brán a úpravu
priestranstva pred hasičskou zbrojnicou uložením
dlažby.
Vo dvore obecného úradu sme vybudovali pódium,
vjazd do dvora obecného úradu a spojovací chodník
medzi obecným úradom a hasičskou zbrojnicou.
Týmito úpravami sme upravili priestor, kde sa budú
môcť konať rôzne spoločenské podujatia. V decembri
bol dokončený Zberný dvor, na ktorý sme získali
finančné prostriedky z eurofondov.

V tomto období prebieha nákup techniky pre potreby
zriadenia zberného dvora, a to: vozidlo nákladné
špeciálne s hákovým nakladačom, hákový nakladač,
vaňové kontajnery, traktorový príves, traktor ZETOR
Proxima 80 AGRO, traktorový čelný nakladač,
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skladový
kontajner,
obytný
kontajner,
biokompostéry, chemické WC.
Výstavba kanalizácie II. etapy by podľa plánu mala
byť ukončená do 30. 6. 2014. Zhotoviteľovi stavby
zostáva osadiť prečerpávacie stanice do domácností,
ktoré budú napojené na tlakovú kanalizáciu. Zároveň
s týmito
prácami
začne
upravovať
miestne
komunikácie a verejné priestranstvá.
Detičky v našej materskej škôlke dostali nové detské
ihrisko.

Rozpadávajúci chodník plánujeme upraviť novou
dlažbou a rodičia detí sa dohodli, že urobia v areáli
škôlky úpravu
priestranstva po odstránených
obrubníkoch, ktoré tvorili tzv. „ihrisko“, v ktorom boli
osadené necertifikované preliezky a prehupovačky.
Proces verejného obstarávania je ukončený na
rekonštrukciu chodníka od Lahôdkarskej výroby až po

ulicu Zámostie. Taktiež máme v rozpočte aj chodník
na ulici Ľ. Štúra. Či sa nám podarí urobiť i ďalšie
aktivity závisí od finančných prostriedkov.
Alena Hazuchová
starostka obce

nepoužiteľný. Žiadatelia sa o pozemok starajú,
upravujú ho a využívajú pre svoju potrebu.
Majetok je pre obce prebytočný – nepoužiteľný.

Z rokovania zastupiteľstva

Zvolili sme si prezidenta

19. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa
konalo 14. marca 2014. Rokovanie viedla Alena
Hazuchová, starostka obce. Prítomných bolo 7
poslancov a kontrolórka obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- uznesenia prijaté na 18. riadnom zasadnutí OZ
konanom dňa 16. 12. 2013,
- Správu o činnosti Spoločného obecného úradu
v Senici, v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
na úseku stavebného poriadku za rok 2013, tak ako
bola predložená,
- Správu o dosiahnutých výchovno-vyučovacích
výsledkoch žiakov ZŠ za I. polrok školského roka
2013/2014, tak ako bola predložená.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
- I. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce
Jablonica v roku 2014 v zmysle ustanovenia § 14
ods. 2, písm. b), zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
podľa priloženého návrhu,
- Správu o činnosti kontrolórky obce za II. polrok
2013,
- rozpočet Spoločného obecného úradu na rok 2014,
tak ako bol predložený,
- ako spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľnosti časti
pozemku, reg. „C“ parc.č. 381/14, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 715m2
vedený na LV č.1226 v k. ú. Jablonica, ktorá je
vyznačená na GP č. 39/2013 ako novovytvorený
pozemok parc. č. 381/25 vo výmere 282 m2, druh
pozemku
zastavané
plochy
a nádvoria
na
nadobúdateľov:
- Jozef Gaža a manž. Mária
- Miriam Ivánková
- Ján Brkal a manž. Jana
- Juraj Horkavý a manž. Viera
za cenu 1410,00 €.
- postup podľa § 9 a, ods. 8 písm. e), zákona
o majetku obcí – prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie:
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť,
že pozemok je priľahlý k pozemku parc. č. 381/11 vo
vlastníctve žiadateľov a pre iného záujemcu by bol

Ani jeden zo 14 kandidátov na prezidenta SR nezískal
v prvom kole, ktoré sa konalo 15. marca 2014,
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených
voličov. V prvom kole získali najvyšší počet hlasov:
Robert Fico - 531 919 hlasov (28,01%) a Andrej
Kiska - 455 996 (24,01%).
Ako dopadla voľba prezidenta v Jablonici?
1. kolo
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov: 1 866
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané
obálky: 811
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov: 806
Účasť: 43,46 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
vo volebnom okrsku č. 1 v Jablonici:
1. BÁRDOS Gyula
0
2. BEHÝL Jozef, Mgr.
5
3. ČARNOGURSKÝ Ján, JUDr.
9
4. FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
300
FISCHER Viliam, prof. MUDr., CSc.,
5.
7
FICS
6. HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.
28
7. JURIŠTA Ján, PhDr.
7
8. KISKA Andrej, Ing.
194
9. KŇAŽKO Milan
71
10. MARTINČKO Stanislav
0
11. MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc.
1
12. MEZENSKÁ Helena, Mgr.
20
13. PROCHÁZKA Radoslav, JUDr., PhD.
164
14. ŠIMKO Jozef, JUDr.
0
2. kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa
uskutočnilo 29. 3. 2014. V druhom kole sa uchádzali
o hlasy voličov dvaja kandidáti, z ktorých vzišiel ako
víťaz Andrej Kiska so ziskom 1 307 065 hlasov
a Robert Fico získal 893 841 hlasov.
Ako dopadla voľba prezidenta v Jablonici?
2. kolo
Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov: 1 863
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané
obálky: 938
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých
kandidátov: 922
Účasť: 50,35 %

Ľ. Križánková
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Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov
vo volebnom okrsku č. 1 v Jablonici:
1.
FICO Robert, doc. JUDr., CSc.
457
2.
KISKA Andrej, Ing.
465
DK

a netvor. Od slovenských autoriek si môžete
zapožičať romány: Eva Dedinská - Keď slzy liečia,
Ružena Scherhauferová – Predajná láska, Andrea
Rimová – Dáždnik pre Tamaru, Ivana Ondriová –
Mladý, sexi a iba môj, Chlapi na zbláznenie a ďalšie.
DK

Novinky v obecnej knižnici
Práve v marci si uvedomujeme dôležitosť napísaného
slova. Ani u nás v obecnej knižnici nezabúdame na
to, že marec je mesiac knihy a každoročne
obohacujeme jej rady novými knihami. V tomto roku
sme nakúpili takmer 60 nových kníh rôznych žánrov,
ktoré čakajú na svojich čitateľov.
Pre deti a mládež sme rozšírili detektívnu knižnú sériu
Traja pátrači o päť nových titulov: Záhada
zajakavého papagája, Záhada zeleného strašidla,
Záhada faraónovho odkazu, Záhada internetového
upíra a Záhada futbalovej horúčky. O neobyčajných
osudoch dvoch mladých školákov si môžete prečítať
v knihe Zmätené dvojičky zo slepej uličky. Pre
...násťročných je pripravený Džínsový denník
a jeho ďalšie pokračovanie od našej najúspešnejšej
autorky románov o mladých a pre mladých Zuzky
Šulajovej.
Spisovateľka, Kristína Mišovičová, ktorá žije so svojím
manželom a dvomi deťmi na Záhorí prichádza
s novou knihou Vráť mi moje slzy, ktorá je voľným
pokračovaním románu Len láska pozná odpoveď.
V našej knižnici si našla miesto aj obľúbená
slovenská spisovateľka Táňa Keleová – Vasilková s jej
novými románmi Liek na smútok a Čaro
všednosti.
Novinka Radšej nikdy od autorky J. A. Radmanskej
z Edície svetový bestseller vám vyrozpráva príbeh
obyčajného amerického dievčaťa, ktorému osud
prichystal ťažkú skúšku. Tešiť sa môžete aj na
päťstopäťdesiat stranový bestseller od Dana Browna
Inferno – Peklo, ktorý je plný tajomstiev, záhad,
hádaniek, šifier a prekvapivých riešení.
Do zbierky nám pribudli aj tri knihy s tematikou
katolícka cirkev. Jednou z nich je Medzi nebom
a peklom od Róberta Bezáka. Ďalšou Vyznanie,
v ktorej
sa
opisuje
príbeh
nepochopiteľne
a nedôstojne odvolaného, ale medzi veriacimi
naďalej obľúbeného katolíckeho biskupa Róberta
Bezáka a poslednou Čierna kniha katolíckej
cirkvi.
Vybrať si môžete aj z týchto noviniek Ľubo Olach –
O finančných žralokoch, Jozef Karika – Na smrť II:
Bez milosti, Dominik Dán – Žiješ iba dvakrát, Kráska

Čistý chotár 2014
MAS PODHORAN vyhlásil 3. ročník súťaže „Čistý
chotár 2014“, do ktorého sa zapája každoročne aj
obec Jablonica. V našej obci sa uskutoční čistenie
chotára 12. apríla 2014. Hlavným cieľom tejto
aktivity je skrášliť územie obce z estetického pohľadu
a zabezpečiť čistotu a poriadok na našom území.
Našou snahou je pozdvihnúť ekologické a estetické
povedomie obyvateľov a zvýšiť záujem občanov
o separáciu a triedenie odpadov. Budeme radi, ak sa
vás, občanov, zapojí čo najviac do očistnej brigády a
spoločnými silami sa nám podarí splniť hlavný zmysel
tejto súťaže.
Pre všetkých, ktorí sa plánujú zapojiť do tejto
brigády niekoľko základných informácii:
Stretneme sa 12. apríla 2014 o 8:00 h vo dvore
obecného úradu. Poteší, ak si so sebou prinesiete
náradie (napr. metly, lopaty, hrable.). Pre účastníkov
sú zabezpečené vrecia, rukavice a malé občerstvenie.
Úseky, ktoré sa budú čistiť od odpadkov si podelíme
v deň konania brigády.
Zamyslime sa....
Veľa ľudí, aspoň v Jablonici to tak vyzerá, navštívi
prírodu a za sebou zanechá zvyšky. Nájdu sa aj
svetlé výnimky, ktoré naopak odpad z prírody odnesú
aj za iných. Zvyšky odpadkov ako sú plastové fľaše,
plechovky z nápojov, obaly z rôznych potravín
môžeme nájsť na priehrade, ale aj pri chránenej
prírodnej pamiatke – krasová vyvieračka Zrúbarka a
na mnohých ďalších miestach v okolí obce.
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Vandali „skrášlili“ autobusovú čakáreň

Tento odpad je zanedbateľný v porovnaní so
skládkami, ktoré neznámi občania tvoria za dedinou.
Je až neuveriteľné, že prechádzkou po lúke za
„Čurajovou dolinou“ nájdete vyvezené dve veľké
mraziace zariadenia medzi stromami. Komu sa len
chcelo ísť do veľkého kopca, keď tento nebezpečný
odpad sa zbiera každoročne pred domom kultúry.
Ako tomu bude aj tento rok. Takéto čierne skládky
potulkami prírodou naozaj dokážu človeka znechutiť.

Aspoň v deň konania brigády zabudnime na hnev
a prekonajme sa zdvihnúť nejaký ten papier alebo
fľašu za „bordelárov“, ktorí žijú v našej obci. Verím,
že aj v Jablonici sa nájdu ľudia - milovníci prírody,
ktorí odpad z prírody odnesú domov namiesto tých,
ktorí ho vytvorili a to nielen len v deň konania
brigády. Touto cestou im chcem poďakovať, pretože
veľa ľudí im asi nepoďakovalo.
Problém hromadenie odpadov mimo miest, na to
určených nie je problémom len v našej obci, ale aj na
celom Slovensku. Nájdu sa miesta, kde je hlboko
v mentalite národa zakorenené, aby si svoju krajinu
chránil. U nás to bohužiaľ neplatí a vyzerá to tak, že
ešte chvíľu potrvá kým sa ľudia v obci naučia, že
odpad do prírody nepatrí.

Vandalizmus a výtržníctvo je celospoločenský
problém a nevyhýba sa ani našej obci. Naša obec
vynakladá nemalé prostriedky na obnovu našich
objektov, ktoré slúžia občanom a na spríjemňovanie
a skrášľovanie životného prostredia. Stopy vandalov
v podobe poškodenia lavičiek v obci, zničené a
povysýpané odpadkové koše, popísané steny domov
a mnohé iné vidíme v našej obci pomerne často.
V noci z piatka na sobotu 29. 3. 2014 sa na vzhľade
autobusovej čakárne a rodinného domu
opäť
podpísali vandali. Čiernym a zeleným sprejom
nastriekali nielen steny, ale aj okná čakárne
nechutnými nápismi, ktoré sa v strede obce „pekne“
vynímajú. Týmto vandalizmom dochádza nielen
k ničeniu obecného majetku, ktorý je nás všetkých,
ale aj k jeho estetickému znehodnoteniu. Obsah
nápisov na autobusovej čakárni a taktiež na
rodinnom dome najlepšie prezrádza svojich autorov.
KZ

Ukončili sme fašiangy
V sobotu, 1. marca 2014, sme symbolicky ukončili
fašiangové obdobie pochovávaním basy. V sále domu
kultúry bolo veselo od 20:00 h. Ani v tomto roku
nechýbali masky a krojovaní, ktorí dotvárali pravú
fašiangovú atmosféru, začo im patrí poďakovanie.
Spoločne sme sa zabávali pri ľudových i moderných
pesničkách v podaní hudobnej skupiny The Brothers
Band. O polnoci prišiel medzi nás farár aj s kaplánom
za zvukov smútočného pochodu. Dôstojne ich
nasledovali hasiči, ktorí na márach niesli zosnulú
basu. Sprievod uzatvárali masky a krojovaní, ktorí
svojim plačom navodzovali smútočnú náladu. Po
ukončení smútočného aktu pokračovala zábava až do
skorého rána pri veselých tónoch. Dúfame, že sa
pripravená akcia všetkým páčila a dobre sa zabávali.

DK
DK
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Prvá verejná poprava v Jablonici
Dňa 22. 3. 2014 sa uskutočnila prvá verejná poprava
v Jablonici, pod taktovkou /majstra kata/ pána
Miroslava Čmaradu
s kolektívom. Uvedené sa
uskutočnilo vo dvore Hostinca u Matúša. Hostia si tu
pochutnali na čerstvých priamo pred ich očami
zhotovených výrobkoch.

šenku“ prišli pochváliť so svojím úlovkom dvaja
vášniví rybári, p. Ružička a p. Kaňa. Kapitálny úlovok
sa im údajne podaril uloviť na rieke Myjava.

JKs

Farma Diana reprezentovala v roku 2013
Jablonicu aj Myjavu

Hovorí sa, že história sa opakuje. Niečo podobné sa
na tom istom mieste uskutočnilo v 60-tych rokoch
minulého storočia, keď sa na dvor „Cigánskeho

Už druhú sezónu pôsobíme ako chovatelia v ZO SZCH
Myjava. Zmena členstva v organizácii nič nezmenila
na tom, že naše zvieratká získali ocenenia. Sliepky
wyandotky ožanžové vlnité na dvoch výstavách. Na
II. kopaničiarskej v Myjave získali sliepočky čestnú
cenu. V Jablonici na Oblastnej výstave hydiny získali
tiež čestnú cenu.
Darilo sa v kozičkách. Na farme bolo 8 dojných kôz,
matiek plemenníkov, zapísaných v plemennej knihe
a plemenný cap BK línie CURT importovaný z ČR.
Narodilo sa 21 kozliatok. 5 capkov a 2 kozičky sme
predviedli na Nákupnom trhu capov, ktorý sa konal
počas Agrokomplexu v Nitre. Výberová komisia
udelila 4 capkom hodnotenie ER (elita rekord)
a jednému EA (elita A). Kozičky získali hodnotenie
ER. Okrem účasti na NT sme vystavovali v expozícii
SZCH (Slovenský zväz chovateľov) dve dospelé dojné
kozy a plemenné capky. V expozícii živočíšnej výroby
ZChOKu (Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku)
sme mali dve mladé a dve dospelé kozy. Keďže
kozy mali ,,dojnú “ sezónu, bolo potrebné vyriešiť
tento problém. Dojil som dvakrát denne a vyrábal
mäkké syry z čerstvého mlieka. Návštevníci AX si tak
mohli pozrieť nielen zvieratá, ale aj vidieť prácu
s nimi spojenú a ochutnať mlieko a výrobky z neho.
S výrobkami sme sa zúčastnili aj súťaže, ktorú
organizoval SZCH vo svojom pavilóne. Prezentovali
sme mäkký kozí syr, tvrdý kozí syr, tvaroh, bryndzu,
syr s bielou plesňou, mlieko, jogurt a žinčicu. Za
mäkký kozí syr z čerstvého kozieho mlieka som
získal
3. miesto. Za celkovú kvalitu a bohatý
sortiment sme dostali ako rodina čestné uznanie.
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Toho hodnotenie je veľkým
úspechom, lebo
hodnotiacej porote predsedal uznávaný znalec
výrobkov z kozieho a ovčieho mlieka na Slovensku,
Ing. Herian, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu
mliekarenského
v Žiline.
Príjemným
záverom
úspešnej účasti na AX bolo odovzdanie rozhodnutia
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
o pridelení
šľachtiteľského chovu bielej kozy a
udelenie Dekrétu.
Farmu navštívilo niekoľko desiatok detí všetkých
vekových kategórii v rámci školských exkurzií, čo
určite
prispelo
k obľube
zvierat,
rozvoju
chovateľstva v budúcnosti a propagácii Predaja z
dvora.
Ing. Štefan Hamerlík

Roky cvičí psov a nevidí v tom nič
výnimočné alebo ... keď je psíčkarina
diagnózou
Slovenská kynologická jednota (SKJ) je organizáciou,
ktorá prostredníctvom klubov združuje všetkých
chovateľov psov všetkých plemien. Zastrešuje ich
a reprezentuje
navonok
v medzinárodných
organizáciách. Rok 2013 bol pre ňu jubilejný. 9. 11.
SKJ oslavovala v hoteli DouBleTree By Hilton
v Bratislave 20. výročie založenia. Pri tejto príležitosti
boli po prvýkrát v histórii kynológie u nás ocenení
úspešní slovenskí kynológovia a osobnosti, ktoré sa
zaslúžili o jej rozvoj a propagáciu.
Zlatú medailu za rozvoj slovenskej kynológie
v kategórii Výcvik prevzal z rúk prezidenta SKJ a ZŠK
SR Ing. Štefan Hamerlík. Jeho meno je uvedené aj
v prvej publikácii, vydanej pri príležitosti 20. výročia
vzniku SKJ, mapujúcej históriu slovenskej kynológie
od najstarších čias po súčasnosť,
Slovenská
kynológia, história a súčasnosť. Ako si ocenenie
zaslúžil? Tu je niekoľko faktov:
Aktívne sa kynológii venuje takmer 40 rokov. Počas
uvedeného obdobia zložil so svojimi psami viac ako
40 skúšok. Prvú 10. 9. 1977 a na ostatnú sa teraz
pripravuje. V roku 1981 sa zúčastnil na MSSR vo
výkone dospelých v Hlohovci a obsadil 1. miesto
s Cyrou z Egonova. Získal titul Majster SSR.
Reprezentoval Slovensko na MČSSR v Klatovách. Na
MSSR v brannom viacboji kynológov obsadil v tom
istom roku 3. miesto. V nasledujúcich rokoch bol
pravidelne účastníkom MSSR.
Chovateľská práca. Od roku 1978 je majiteľom CHS
Z Podskalky, resp. Z Podskalky Slovakia. Venoval sa
chovu pracovnej línie plemena Nemecký ovčiak.

Záchranárska kynológia. V polovici 80-tych rokov
začal so záchranárskou kynológiou na západnom
Slovensku ešte v rámci Zväzarmu. Neskôr bol
spoluzakladateľom
Asociácie
cvičiteľov
záchranárskych
psov.
Vedúcim
jablonickej
záchranárskej brigády. Ako pretekár
dosiahol
najväčší úspech so psom Nick Z Podskalky, s ktorým
sa zúčastnil dvakrát majstrovstiev sveta. V roku
1995 v Oseku obsadil 5. miesto a splnil limit na RH
FLA . Bol najúspešnejším Slovákom. Druhý raz sa
prebojoval na majstrovstvá sveta do Berlína v roku
1997.
Viac ako 30 rokov je rozhodcom pre výkon. Bol
dlhoročným
funkcionárom Zväzarmu. V 80-tych
rokoch pôsobil ako predseda krajskej rady. Neskôr
ako predseda Slovenskej ústrednej rady kynológie
BA, až do zániku Zväzarmu. V Jablonici bol
predsedom
ZO Zväzarmu Kynologického klubu
Jablonica od vzniku, cez transformáciu na KK 047
Jablonica. V súčasnosti je členom Kynologického
klubu Barvínek Jablonica. Aktívne sa zúčastňuje na
činnosti klubu.
Mgr. Anna Hamerlíková

Zo života školy ...
Hurbanov pamätník 1. stupeň - školské kolo
17. 1. 2014 sa uskutočnilo na I. stupni školské kolo
Hurbanovho pamätníka
v umeleckom prednese
poézie a prózy, ktorého sa zúčastnilo 21 najlepších
recitátorov. Poďakovanie za pekné podujatie patrí
nielen všetkým deťom, ktoré sem prišli preto, aby
s nadšením recitovali pripravené ukážky, ktoré boli
zároveň aj podnetmi k ich vzájomnému umeleckému
obohateniu a inšpirácii, ale i pedagógom, ktorí sa
podieľali na príprave a realizácii súťaže, z ktorej si
víťazi odniesli diplomy a ceny venované školou.
Výsledky v kategórii:
Poézia:
1. miesto: Matúš Baňárek - 4.A, 2. miesto: Filip
Zavadil - 2.A, 3. miesto: Samuel Krajčír - 1.A
Próza:
1. miesto: Karolína Škápiková - 4.A, 2. miesto: Štefan
Šinko- 1.A, 3. miesto: Andrej Mihel- 3.A
Zablahoželať chceme recitátorom, ktorí postupujú do
obvodného kola v Senici. Sú to žiaci 4. A triedy
Karolína Škápiková a Matúš Baňárek. Prajeme
im zaujímavé umelecké zážitky a pekné umiestnenie.
PaedDr. O. Vulganová
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Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
V stredu 22. januára sa na I. stupni uskutočnila
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry v
kategórii 3. a 4. ročník ZŠ. Žiaci si zmerali svoje sily v
troch oblastiach jazyka: čítaní s porozumením,
gramatike a slohu.
Najúspešnejšími riešiteľmi boli:
v kategórii 4. ročník
1. miesto: Karolína Škápiková zo 4.A, 2. miesto:
Kristína Malíková zo 4.A, 3. miesto: Barbora
Malíková zo 4.A
v kategórii 3. ročník
1. miesto: Andrej Mihel z 3.A, 2. miesto: Andreas
Malík z 3.A, 3. miesto: nebolo udelené
Práce dvoch najúspešnejších z každej kategórie boli
zaslané do usporiadateľskej školy, ZŠ Hlboké.
Najlepší zo školských kôl budú
pozvaní do
obvodného kola.
Mgr. B. Oslejová
Karneval 2014
V sobotu, 25. januára sa uskutočnil v B pavilóne
Základnej školy v Jablonici tradičný detský karneval.
Slniečko vylákalo do mrazivého počasia veľa
princezien, princov, zvieratiek, čarodejníc, víl, aby sa
prišli zabaviť spolu s rodičmi pri dobrej hudbe DJ
z Gbelov. Popoludnie spestrili hry, bohatá tombola
a chutné občerstvenie v bufete. Karneval sa vydaril
vďaka
iniciatívnym
mamičkám
a oteckom
z rodičovského združenia. Poďakovanie patrí aj
vedeniu ZŠ a sponzorom.
Mgr. Anna Hamerlíková
Moje najmilšie ročné obdobie -1.A
Koncom novembra zaslali prváci príspevok do
časopisu Vrabček. Úlohou detí bolo napísať báseň
o ročnom období, ktoré im je najmilšie. Zaslali sme
básne Šimona Šinka, Vanesky Malej, Vanessky
Mihálovej, Adama Cablka, Lianky Jurovatej a Sárky
Suchánkovej. Najviac sa páčila báseň Vanessky
Mihálovej s názvom „Báseň o jeseni“, ktorá bola
uverejnená vo februárovom vydaní časopisu Vrabček.
Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu!
Mgr. V. Ňukovičová
Zápis budúcich prvákov
„Hurá, zapísali ma!“ Takéto a podobné výroky
zaznievali na školskej chodbe v utorok
4. februára 2014, pretože sa v našej škole konal
zápis detí do prvého ročníka. Prostredie im bolo
známe, veď len pred mesiacom boli jablonickí
predškoláci na návšteve v prvej triede, aby sa

oboznámili so školským prostredím a zábavnými
aktivitami si otestovali svoju školskú zrelosť. Zápis
prebiehal v uvoľnenej atmosfére, deti pracovali
odvážne a s chuťou. Ťažko opísať ich radosť,
rozžiarené očká, keď počuli z úst učiteliek, že boli
zapísaní do školy a že z nich budú prváci. Pre školský
rok 2014/2015 sme zapísali 19 detí, neevidujeme
žiadnu žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky.
Tešíme sa na vás, budúci prváci!
Mgr. V. Ňukovičová
Enviroprojekt Modrá škola
Žiaci 1. A, ktorí navštevujú etickú výchovu sa v I.
polroku zapájali do Enviroprojektu Modrá škola Veľká vedomostná súťaž o vode. Jej cieľom je
napomôcť školám aktívne zapájať žiakov do
výchovno-vzdelávacieho
procesu
v
oblasti
environmentálnej výchovy so špecifickým zameraním
na problematiku vody, aby si prostredníctvom
riešenia súťažných otázok uvedomovali dôležitosť
vodárenských procesov – akú cestu musí voda prejsť,
aby sa dostala k ľuďom a kam po použití ide.
Tentoraz
sa
šťastie
usmialo
na
Maťka
Brezovského z 1. A, ktorý získal v súťaži plný počet
bodov. Od organizátorov projektu mu boli doručené
darčekové predmety a pochvalný list.
Mgr. Viera Ňukovičová
koordinátor Enviro na škole
Biologická olympiáda – okresné kolo Senica
V stredu 5. februára 2014 sa v Senici konalo okresné
kolo Biologickej olympiády, ktorého sa zúčastnila aj
naša žiačka Kristína Žiaranová z 8. B triedy. Súťažila
v projektovej časti s posterom : Moja štvornohá
priateľka a jej šteniatka. Kristínka získala krásne 1.
miesto a postúpila tak do krajského kola v Trnave,
ktoré sa uskutoční v marci. Blahoželáme a prajeme
veľa úspechov.
Mgr. Ľ. Kukanová
EKOVALENTÍN a SNEHULIÁDA - 2. A
Na deň sv. Valentína - 14. 2. sa ľudia obdarúvajú
valentínkami a ďalšími romantickými darčekmi. Tento
sviatok má v sebe veľké čaro a aspoň kúsok z jeho
posolstva by mal byť v nás v každom dni počas
celého roka. Veď každý z nás si praje, aby bol
milovaný a šťastný. Šťastie sa neraz ukrýva i v tých
najmenších a najjednoduchších darčekoch. Takéto
darčeky sa rozhodli vyrobiť i druháci v rámci plnenia
environmentálnych aktivít s názvom EKOVALENTÍN.
Aby chránili životné prostredie, využili odpadový
materiál a zrecyklovali plastové vrchnáčiky tak, že
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mamičkám
z nich
s
láskou
zhotovili
ekovalentínky. Počas hier so snehom na školskom
dvore, zasa vyčarovali svojimi stopami do snehu
srdiečka, ktoré venovali na znak priateľstva svojim
kamarátom. No a na záver ich čakala zaslúžená
odmena - SNEHULIÁDA, ktorú každoročne
usporadúvame na podporu zdravia žiakov našej
školy, a pretože deti už od januára čakali na poriadny
sneh, ktorý konečne priniesla hustá
snehová
chumelica, nezaváhali, a ihneď toho využili. Boli
naozaj šťastné, že sa konečne môžu vyšantiť
a postaviť si aspoň malého snehuliačika. K jeho
vytvoreniu im stačilo iba sa
pohrať s
obyčajným darom prírody, ktorý ich pri modelovaní
najprv troška potrápil, pretože bol studený a ťažký,
potom potešil, postupne sa začal topiť a bez stopy
a zanechania akéhokoľvek odpadu po vyučovaní
zmizol.
PaedDr. O. Vulganová
Majstrovstvá okresu vo florbale mladších
žiačok
Dňa 22. 1. 2014 sa uskutočnil turnaj vo florbale
mladších žiačok. Dievčatá odohrali svoje zápasy na
druhej základnej škole v Senici.
Naše žiačky sa stretli v skupine postupne so žiačkami
z Kútov a Cerovej. S Kútmi sme vyhrali 4:1 a taktiež
sme zvíťazili nad Cerovou 2:0 . Týmito výsledkami
sme obsadili v skupine prvé postupové miesto .
O finále dievčatá zápolili so žiačkami druhej základnej
školy zo Senice a po dramatickom priebehu, keď sa
v riadnom hracom čase nerozhodlo 0:0 naše žiačky
zvíťazili na trestné strieľania.
Vo finále sme však nestačili na 3. Základnú školu zo
Senice, keď sme im podľahli 0:6 a tým sme obsadili
krásne druhé miesto a dievčatá si domov odniesli
strieborné medaily.
Zostava ZŠ Jablonica- Lucia Polništová, Nataša
Bulganová, Viktória Gschwengová, Monika Cebulová,
Katarína Slobodová, Martina Lorinczová, Hana
Masárová, Nikola Gočálová.
Mgr. Radovan Rak
Majstrovstvá okresu vo florbale mladších
žiakov
Dňa 12. 2. 2014 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo
vo florbale mladších žiakov. Naša škola sa stretla
v skupine s rovesníkmi so základných škôl – Čáry,
Gymnázium Senica, Cerová.
Výsledky zápasov v základnej skupine: Jablonica –
Čáry
0:0, Jablonica – Gymnázium Senica 0:2,
Jablonica – Cerová 3:1.

Naši žiaci tesne postúpili do semifinále a taktiež do
bojov o medaily. Tu však nepostúpili do finále po
tesnom a dramatickom priebehu so Senickou 4.
Základnou školou, kde v základnom hracom čase
remizovali 1:1 a prehrali sme až na samostatné
nájazdy.
V súboji o tretie miesto sme podľahli 3. Základnej
škole Senica jednoznačne 0:5 a obsadili sme konečné
4. miesto.
Zostava ZŠ Jablonica - Juraj Hazucha, Kristián Beňa.
Libor Dohnálek, Erik Zlámala, Maximilián Lukáč,
Jakub Brezovský, Filip Krč, Pavol Funka.
Mgr. Radovan Rak
Majstrovstvá okresu vo florbale starších žiačok
Dňa 5. 2. 2014 sa uskutočnil turnaj vo florbale
starších žiačok. Naše žiačky odohrali všetky zápasy
na 2. Základnej škole v Senici.
Nenadviazali sme na úspech mladších žiačok
a prehrali sme postupne všetky zápasy v skupine, čím
sme nepostúpili do play off. Podľahli sme postupne
školám zo Sekúl 2:0 , z Cerovej 1:0 a Borskému
Mikulašu 2:1.
Zostava ZŠ Jablonica- Sabína Svatíková, Sabína
Olahová, Veronika Brunclíková, Mirka Brunclíková,
Dominika Peričková, Silvia Olšovská.
Mgr. Radovan Rak
Majstrovstvá okresu vo florbale starších žiakov
Dňa 19. 2. 2014 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo
vo florbale starších žiakov. Naši žiaci sa v základnej
skupine postupne stretli so žiakmi zo základných škôl
gymnázia Senica, Cerová, Čáry, Sobotište. Všetky
zápasy sme však prehrali a nepostúpili do
semifinálových bojov.
Výsledky: Jablonica – Gymnázium Senica 0:2,
Jablonica- Sobotište 0:1, Jablonica -Cerová 0:2,
Jablonica – Čáry 0:3
Zostava: Šimon Škápik, Ondrej Šišulák, Ľuboš
Tomek, Patrik Mihalcsak, Peter Pípa, Adam Búran,
Ivan Černek, Martin Blánarik, Janko Hazucha.
Mgr. Radovan Rak

Nová trieda pre najmenších škôlkarov
Najmenšie detičky z jablonickej škôlky sa vďaka
finančnému zisku z Vianočných trhov 2013 tešia
novému nábytku. Zakúpená bola krásna, no najmä
bezpečná nábytková stena, dva detské stolčeky
s dvanástimi stoličkami a drevená detská kuchynka
na hranie. Ešte raz ďakujeme všetkým, čo prispeli na
dobrú vec. O investovaní zostávajúcich prostriedkov
Vás budeme ďalej informovať.
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L. Bulganová

Z činnosti našich organizácií...
Činnosť JDS za rok 2013
Rok 2013 sa skončil a Jednota dôchodcov Jablonica
hodnotí svoju činnosť za uplynulé obdobie, ktoré bolo
bohaté na našu činnosť.
V mesiaci január a február sa naša činnosť zamerala
hlavne na klubovú činnosť, kde sa seniori stretávajú
pravidelne každý utorok a pri káve, či čaji si
predávajú
svoje
skúsenosti.
Taktiež
sme
zorganizovali cvičenie pamäti za pomoci Červeného
kríža. Dňa 12. 2. 2013 sme si pripomenuli ukončenie
fašiangu. Pani Kukanová napražila šišiek a o zábavu
sa postarali p. Oslejová, Krutá a Šimková. V marci
sme uskutočnili pletenie z novinového papiera, kde
bola našou školiteľkou p. učiteľka Vávrová. O
bezpečnú jeseň života seniorov nám prednášku spolu
s konzultáciou a poznatkami zabezpečila p. Ing.

Dujková 23. 4. 2013. V jesenných mesiacoch sme
klubovú činnosť obohatili o besedy v spolupráci
s Lekárňou Anjela strážcu v Jablonici o zdravej
výžive a účinkoch niektorých doplnkov zdravej výživy.
13. 4. 2013 sme sa zúčastnili na už obľúbenej
výstave záhradkárov a včelárov v Trenčíne. Dňa 5. 3.
2013 sa niektorí naši členovia spolu so záhradkármi
navštívili aj výstavu v Bratislave. Dna 27. 4. 2013
sme sa zúčastnili otvárania Baťovho kanála v Skalici
spolu s turistikou, nakoľko zo Skalice až ku kanálu
sme cestu prešlapali pešo. V dňoch 27. a 28. mája
sa 12 našich členov zúčastnilo zájazdu do Dvora
Králové, kde sme navštívili zoologickú záhradu
a rôzne kultúrne pamiatky. Rajeckú dolinu , dňa 1.
10. 2013 navštívilo 10 našich členov. Tieto akcie boli
urobené spolu s Jednotou dôchodcov Senica.
Základná škola Jablonica nám umožnila zúčastniť sa
zájazdu v predvianočnom Brne. Tejto akcie sa
zúčastnilo 10 našich členov.
V oblasti sociálnej starostlivosti o seniorov za účelom
udržania zdravia, sme zorganizovali aj za spolupráce
s JD Senica, Hradište, Brezová návštevu termálnych
kúpalísk: Vincov les, Horné Saliby a Dunajská
Streda, kde sme si zregenerovali naše ubolené kĺby.
Okresným výborom JD nám bolo pridelených 10
poukazov na rekondičné pobyty, ktoré sme plne
využili.
Návštevu chorých a prestárlych členov vykonávame
podľa potreby, aby sa naši členovia necítili osamelí.
V dňoch 31. mája a 2. júna 2013 sme v rámci
spolupráce obce Jablonica a iných spoločenských
organizácii v Jablonici usporiadali športový deň detí
a babičiek. Dňa 31. mája na cvičisku športový deň
spolu s opekačkou a 2. júna v areáli ZŠ Jablonica,
z dôvodu nepriaznivého počasia. Taktiež sa naše dve
členky zúčastnili Župnej olympiády seniorov
Trnavského samosprávneho kraja v Dunajskej
Strede. Pani Krutá a pani Schmidtová obhajovali našu
obec statočne , získali 3 zlaté a 1 bronzovú medailu.
Po prvý krát sme sa zúčastnili na Jablonickom kotlíku
vo varení guláša dňa 24. augusta 2013, hoci sme
cenu nezískali o zábavu bolo postarané a taktiež sme
sa zúčastňovali na rôznych akciách poriadaných
obcou a inými spoločenskými organizáciami v rámci
obce. Dňa 11. 11. o 11,11 hodine sme položili kvety
k pomníku padlých a zapálili sviečky, aby sme si uctili
ich pamiatku.
Dňa 14. 11. 2013 sme urobili posedenie jubilantov,
kde jubilantom krásne chvíle spríjemnili p. Kocúriková
básňou, p. Skachová príhovorom a piesňami
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a zábavou Únia žien. Zároveň boli jubilantom
odovzdané darčeky.
Dňa 5. decembra 2013 sa 17 našich členov zúčastnilo
mikulášskeho večierku v Dome kultúry Senica. Naši
členovia sa zúčastnili na vystúpení Šlágru v Senici
a divadelného predstavenia v Jablonici, Katakomby
pod Karpáty.
Záverom roka sme uskutočnili Vianočné posedenie
spolu s varením kapustnice. Kapustnicu nám navarili
naši členovia: p. Hlásničková, Huková, Krutá a p.
Krutý a Krchňavý. Sponzori nám zabezpečili potrebný
materiál. O program sa postarali p. Skachová,
Kocúriková a Únia žien. Výzdobu pripravila p.
Huková.
Naši členovia nelenili v roku 2013 sa 12 našich členov
zúčastnilo 20. apríla na brigáde „Čistý chotár“.
Ďalej sa naši členovia pravidelne starajú o okolie pri
klube dôchodcov a pomáhajú pri rôznych iných
akciách.
Dňa 19. 10. 2013 sa v obci Jablonica konalo
Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty
k starším a zároveň sme si pripomenuli 15. výročie
založenia Jednoty dôchodcov v Jablonici. Urobili sme
výstavu ručných prác seniorov od dávnych čias až do
súčasnej doby, aby sme si pripomenuli prácu našich
seniorov. Zároveň priebeh našej činnosti sme
spracovali v kratšej forme a písomne rozdali.
K nahliadnutiu bola i kronika od založenia našej
organizácie. Činnosť
našej organizácie bola
spracovaná na videu a bola premietaná počas osláv.
CD spracoval p. Krchňavý. Starostka obce nás veľmi
milo prekvapila, privítala všetkých spolu s p.
Kováčovou v jablonickom kroji a zároveň
nám
odovzdala krásnu jedlú
knihu s veľkou 15 .
O občerstvenie a zábavu sa postarala obec Jablonica.
Bola to krásna akcia. Srdečne ďakujem obci
Jablonica, a ostatným členom, ktorí sa na tejto akcii
podieľali.
Na záver ďakujem všetkým tým, ktorí našu činnosť
podporujú ako je obec Jablonica, sponzori, lebo bez
ich podpory by naša činnosť nebola taká bohatá.
Taktiež ďakujem všetkým tým, ktorí s nami
spolupracujú a na našej činnosti sa podielajú.
Kvetoslava Otépková
predsedníčka JD Jablonica

Činnosť Kynologického klubu Barvínek
Jablonica v roku 2013
Výcvikovú sezónu sme začali netradične. Prvý
aprílový víkend patril najvýznamnejšej psíčkarskej
akcii na Slovensku. V Koválove sa konal kvalifikačný

pretek na majstrovstvá sveta vo výkone psov. Ing.
Štefan Hamerlík, majiteľ chovateľskej stanice NO
Z Podskalky Slovakia, dlhoročný pretekár a rozhodca
pre výkon venoval a aj osobne odovzdal pohár
psovodovi s najmladším psom. Podujatie
bolo
neopakovateľným zážitkom.
V klube všetci so záujmom počúvame zážitky
z výstav, ktoré nám rozpráva Jana Kratochvílová. Jej
,,kerni“ a ,,kernky“ sú malé, milé, inteligentné psíky.
No sú aj výnimočne krásne. Aj v tomto roku s nimi
absolvovala
viacero
výstav
a vynikajúco
reprezentovala. Keď v máji vycestovala do Maďarska
všetci sme jej držali palce. Na World Dog Show
Budapešť 2013 získali EXCELENTNÉ 3. miesto obidve
sučky cairn terierky, v triede mladých Energy
Power/Endžinka a v triede otvorenej Extra
Collection/Colinka ako jediné zo Slovenska.
Majstrovstvá Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Trnave vo výkone služobných psov v klasickej
kynológii sa konali v dňoch 28. 5. – 30. 5. 2013. Ich
cieľom bolo porovnať stav a úroveň vycvičenosti
služobných psov v rámci kraja a motivovať psovodov.
Pre verejnosť je toto meranie síl profesionálov
zaujímavé. Na rozdiel od súťaží v športovej kynológii
či už podľa národného alebo medzinárodného
skúšobného poriadku tu sa snúbi šport, drezúra
a praktické použitie psa, spolupráca psovoda a psa
pri riešení vážnych situácii. Každý deň prebiehal
podľa
vopred
vypracovaného
pracovného
harmonogramu. Takmer celá súťaž
prebiehala
v Horných Orešanoch a Smoleniciach. Poslušnosť
psovodi Trnavského kraja cvičili na cvičisku KK
Barvínek Jablonica. Tu sa boli na ich výkony pozrieť
aj členovia KK a deti zo základnej školy. Najväčšiemu
záujmu sa tešilo vyhľadávanie vystrelených nábojníc
v označenom priestore a policajné autá. Výkony 10
najlepších profesionálnych psovodov hodnotili dvaja
rozhodcovia: kpt. Soňa Kožáková a Ing. Štefan
Hamerlík.
Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločnou
opekačkou, hrami a súťažami na cvičisku. Na druhý
deň sme zobrali psov na spoločnú vychádzku.
Nazbierali sme liečivé bylinky na ,,zimné“ čajíky
a bazu na sirup. Unavení, ale spokojní sme sa vrátili
domov.
8. júna sme na cvičisku postavili dva krásne farebné
stany a prežili v nich noc. Tma tmovitá, zvuky
čudesné, Medardove vlhko a ,,indiánsky oheň“,
chichoty do neskorej noci a bocian obchádzajúci
stany. Keďže raz nestačilo, zopakovali sme si. Najviac
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sa stany páčili našim psom, ktorí ich chápali ako nový
priestor na cvičenie.
V ZŠ Štefanov sme sa zúčastnili ,,záchranárskeho
dňa“, ktorý bol súčasne školským kolom súťaže
Mladý záchranár.
Kynologický klub Barvínek Jablonica s finančnou
podporou obce zorganizoval IV. ročník súťaže v
streľbe zo vzduchovky pre deti Jablonická trefa 2013,
v pondelok 24. 6.. Nepriaznivé počasie zapríčinilo, že
sa strelecká súťaž konala v dvoch termínoch. Deti sa
spoločne presunuli na cvičisko hneď ráno. Ťažké
mraky neveštili nič dobré. Všetci sa riadili
propozíciami, všetko klapalo. Strieľalo sa na kruhový
terč a ,,panáčikov“. Každý súťažiaci strieľal 3x v
ľahu, 3x v kľaku. Len čo dostrieľali poslední strelci
začalo pršať. Vyhodnotenie sa konalo v škole.
Najlepší dostali víťazné poháre, diplomy a medaily.
17. 8. zorganizoval vtedy Obvodný úrad Senica,
odbor Civilnej ochrany, spoločné cvičenie CO, HZZ
a SČK v Radošovciach. Išlo o nácvik práce v rojnici,
v menších
skupinách
v neprehľadnom
teréne
s použitím vysielačiek. Jednotka dobrovoľníkov CO
pracovala veľmi dobre.
24. augusta sme sa zúčastnili IV. ročníka súťaže vo
varení guláša Jablonický kotlík. Naše trojčlenné
družstvo: Anka, Zuzka a Mirko si vytvorilo najprv
príjemné pracovné prostredie a kalíškom domácej
slivovice odštartovalo svoje pracovné nasadenie.
Gulášik sa podaril, mnohým chutil. 3. miesto udelené
porotou a Rád bronzovej varešky od pani starostky
nás potešil.
Hody sú vždy ničím zaujímavé. Tento rok upútal
zraky verejnosti vojenský stan, ktorý ,,vyrástol“ na
cvičisku KK Barvínek ako sa hovorí od večera do
rána. Nebolo to len tak. V spolupráci s odborom
civilnej
ochrany
Obvodného
úradu
v Senici
zorganizoval KK Barvínek spoločné cvičenie psovodov
a dobrovoľníkov CO zamerané na vyhľadávanie
stratených osôb v teréne. Všetko prebiehalo ako
podľa
,,manuálu“.
V piatok
prišla
skupina
dobrovoľníkov, ktorá priviezla potrebný materiál
a postavila stan. Na druhý deň ráno sa zišli
dobrovoľníci a psovodi. Jedna skupina (technické
zabezpečenie) pripravovala jedlo, guláš. Ostatní si
vypočuli
prednášku
Ing.
Štefana
Hamerlíka
o spôsobe vyhľadávania stratených osôb, o chybách,
ktoré sa často vyskytujú. Po zodpovedaní otázok sa
vybrali všetci do terénu. Na nácvik pohybu v rojnici
poslúžil areál parku a futbalového ihriska. Vyskúšali si
aj pohyb v ťažšie prechodnom teréne a hľadali za
pomoci psa osobu. Imitácia bola takmer dokonalá,

dobrovoľníci dôslední, lebo našli aj stratenú rukavicu.
Po nájdení osoby analyzovali situáciu, klady i
nedostatky. Popoludnie patrilo súťaži v streľbe zo
vzduchovky Jablonická trefa 2013. Pripravil ju KK
Barvínek Jablonica v spolupráci s OcÚ Jablonica. CO
poskytla terče a vzduchovky. Zapojilo sa 21 strelcov.
Súťažili
v dvoch
kategóriách,
muži
a ženy.
Vyhodnotený bol absolútny víťaz oboch kategórii.
Strieľalo sa do kruhových terčov, 6 rán. Celkovou
víťazkou bola domáca pretekárka Zuzana Švajdová.
V pondelok 23. 9. sa na cvičisku Kynologického klubu
Barvínek Jablonica konal branný pretek V núdzi
poznáš priateľa 2013, ktorý bol súčasne školským
kolom súťaže Mladý záchranár 2013. Deväť
štvorčlenných družstiev žiakov II. stupňa súťažilo
v týchto disciplínach: topografia, prvá pomoc,
hasenie malého požiaru, hod záchranárskym
kolesom,
evakuačná
batožina,
prostriedky
individuálnej ochrany, streľba zo vzduchovky
a vedomostný test z civilnej ochrany. Výsledky:
1. miesto – 8.B – Kristína Žiaranová, Miroslava
Brunclíková, Martin Blanárik, Adam Búran
2. miesto - 9.A – Martina Mihelová, Veronika
Brunclíková, Šimon Škápik, Patrik Mihalcsak
3. miesto - 7.A – Libor Dohnálek, Jakub Brezovský,
Peter Jonáš, Michael Polakovič
Vo vojenskom stane bola pre deti pripravená ukážka
rôznej techniky a zbraní.
Akcia sa konala v spolupráci ZŠ Jablonica, KK
Barvínek Jablonica, CO SR Senica, SČK Senica a OcÚ
Jablonica. Víťazi nás v októbri
reprezentovali
v obvodnom kole súťaže Mladý záchranár (okres
Senica a Skalica) v Šaštíne. Získali 5. miesto.
Každý rok niekoľkokrát navštívime ako diváci pretek,
výstavu či bonitáciu. Tak to bolo aj 5. októbra 2013.
Vyrazili sme do Prašíc, kde sa konal Pretek prašických
kynológov so zadaním skúšky.
Októbrom končí neoficiálne výcviková sezóna.
Doznievajú posledné skúšky, súťaže a výstavy. Janka
Kratochvílová bola 30.11. na Klubovej výstave
teriérov a Nitradog 2013. Zase ako vždy veľmi
úspešná.
Počas celého roka sme sa starali o cvičisko, aby bolo
čisté a upravené, rozčuľovali sa s nevítanými
venčiarmi.
Riešili
sme
túlavých
a ,,zdomu“
utekajúcich psov. Možno však povedať, že sme prežili
pekný a úspešný rok. Vďaka patrí všetkým členom
KK a priateľom, v neposlednom rade OcÚ.
Mgr. Anna Hamerlíková
predsedkyňa KK Barvínek Jablonica
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Z činnosti Športového klubu Jablonica
ZDBP 2013 - jedenásť pohárov pre ŠK
Jablonicu
V Borskom Svätom Jure, 11. 1. 2014, sa konalo
slávnostné vyhodnotenie Záhoráckeho detského
bežeckého pohára.
Náš klub získal 11 umiestnení: 2. miesto - Simonka
Fedorová, 3. miesto - Vaneska Poláčková, 2. miesto Ninka Zavadilová, 3. miesto - Evička Tomašovičová,
1. miesto - Vaneska Sameková, 2. miesto - Elizabeth
Žídek, 3. miesto - Jurko Tomašovič, 3. miesto - Lucka
Režnáková, 3. miesto - Adamko Zubák, 2. miesto Adam Búran, 2. miesto - Matúš Rybanský.
Bežecká sezóna 2013
Deti a mládež
Odbehnutých pretekov: 35
Umiestnení a medailí: 120
MSR Družstiev starších žiakov: 1. miesto – Matúš
Rybanský
MSR starších žiakov: 9. miesto – Matúš Rybanský
MZsAZ starších žiakov: 1. miesto – Adam Búran,
Matúš Rybanský
MZsAZ mladších žiakov: 16. a 13. miesto – Lucia
Režnáková
Záhorácky detský bežecký pohár: 11 pohárov
Weinviertler Raiffeisen Laufcup: 2. miesto – Elizabeth
Žídek
10 medailí z pretekov v Rakúsku
Najviac odbehnutých pretekov: CH – Matúš
Rybanský, D – Elizabeth Žídek

2. Ninka Zavadilová, 3. Evička Tomašovičová

3. miesto - Lucka Režnáková

Dospelí
Odbehnutých pretekov: 49
Umiestnení a medailí: 72
MSR v maratóne - Medzinárodný maratón
mieru Košice - 3. miesto družstvá - Tomáš Zavadil
a Marek Polakovič
Medzinárodný maratón mieru Košice - maratón
- 43. miesto Tomáš Zavadil, 186. miesto Peter
Poláček, 226. miesto Dušan Tomek, polmaratón - 35.
miesto Marcela Kocúriková
Malokarpatská bežecká tour 2013 - 3. miesto
Marcela Kocúriková, 4. miesto Dominika Vaškovičová,
3. miesto Marek Polakovič, 5. miesto Pavol Poláček
Cyrilo - Metodejský maratón - 3. miesto Tomáš
Zavadil
Ljubljanski maratón (Slovinsko) - 39. miesto
Michala Martišová (polmaratón ženy), 25. miesto
Tomáš Zavadil (polmaratón muži)
Trnavská župná bežecká liga - 2.miesto Marek
Polakovič
Moravsko - Slovenský bežecký pohár - 1. miesto
ženy nad 35 r. Miroslava Zíšková
GP Záhoria - muži - 1. miesto Marek Polakovič, 2.
miesto Tomáš Zavadil, muži nad 40 r. - 2. miesto Stanislav Nemček, ženy - 2. miesto Michala
Martišová, 3. miesto Marcela Kocúriková, ženy nad
35 r. - 1. miesto Miroslava Zíšková, 3. miesto Denisa
Rybanská
Národný beh Devín - Bratislava - družstvá - 7.
miesto zo 112 družstiev (Polakovič, Poláček, Klásek,
Zavadilová, Tomek)
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Rajecký maratón - 7. miesto (polmaratón) Marek
Polakovič
ČSOB Bratislava maratón - 18. miesto Tomáš
Zavadil, 69. miesto Pavol Poláček, 73. miesto Marek
Polakovič, 233. Dušan Tomek (polmaratón), 13.
miesto Michala Martišová (10 km), 79. miesto Božena
Zavadilová (10 km)

zľava: D. Rybanská, M. Polakovič, M. Kocúriková, M. Zíšková, M. Martišová,
T. Zavadil, A. Hazuchová, S. Nemček

T. Zavadil

Oznamy
Zber nebezpečného odpadu
Obecný úrad oznamuje občanom, že od 3. 4. 2014
do 5. 4. 2014, t. j. od štvrtka do soboty bude
pristavený pred domom kultúry kontajner na
nebezpečný odpad. Odpad bude odoberať poverený
pracovník ako je uvedené v tabuľke:
Dátum
Čas
13:00 – 17:00
03.04.2014
08:00 – 12:00
04.04.2014
13:00 – 17:00
09:00 – 12:00
05.04.2014
PES = zodpovednosť
Vážení občania,
v našej obci aj naďalej pretrváva problém s túlajúcimi
sa a voľne pobehujúcimi psami a tiež problém
neodstraňovania exkrementov po svojich psoch.
Občania týmto porušujú VZN č. 1/2013 obce
Jablonica o podmienkach držania psov na území obce
Jablonica. Preto nezaškodí zopakovať pre majiteľov
psov pravidlá.
Každý majiteľ psa musí, okrem iného, podľa tohto
VZN dodržiavať:
- prihlásiť psa do evidencie na OcÚ (referát daní
a poplatkov), kde dostane evidenčnú známku a vyplní
evidenčný list psa

- pes, ktorý sa pohybuje po ulici, musí byť označený
evidenčnou známkou a vodiaca osoba ho musí mať
na vôdzke. Nebezpečný pes musí mať náhubok.
- dbať, aby pes neznečisťoval verejné
priestranstvá a mať pri sebe pomôcky na
odstránenie výkalov, ktorými pes znečistil verejné
priestranstvo
- ak pes znečistil verejné priestranstvo výkalmi, je
ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne
odstrániť.
Ak budú majitelia psov tieto pravidlá dodržiavať,
dúfame, že bude menej sťažností na OcÚ ohľadom
psích exkrementov , ktoré zostávajú na chodníkoch
a občania budú radi, že do ,,niečoho“ nestúpili.
ŽH
Oznam z ÚPSVaR
Vážení občania!
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny týmto
upozorňuje poberateľov peňažných príspevkov na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, aby
predložili doklad o svojom príjme a príjme spoločne
posudzovanej osoby (manžel/manželka) za rok 2013
na účely prehodnocovania príjmov:
- fotokópia rozhodnutia o zvýšení dôchodku od 01.
01. 2013, alebo potvrdenie o vyplatenom dôchodku
za rok 2013;
- čistý príjem zo závislej činnosti za rok 2013 –
potvrdenie zamestnávateľa;
- potvrdenie sociálnej poisťovne o poberaní
nemocenských dávok alebo dávok
v nezamestnanosti.
Uvedené doklady je potrebné zaslať, prípadne
doručiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Senica, odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie
peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP
a posudkových činností – Senica, Vajanského 17 –
kanc. číslo 15, najneskôr do 30. 04. 2014.

Voľby do Európskeho parlamentu 2014
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky
rozhodnutím č. 341/2013 Z. z. vyhlásil voľby do
Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na
sobotu 24. mája 2014 od 7:00 do 22:00 h.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho
parlamentu volí 13 poslancov.
Právo voliť do Európskeho parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č.
331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu
v znení neskorších predpisov.

13

Právo voliť do Európskeho parlamentu na
území Slovenskej republiky majú
- občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na
území Slovenskej republiky trvalý pobyt
- občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky a ani na
území iného členského štátu Európskej únie, ak
sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej
republiky.
- občania iných členských štátov Európskej
únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov
veku a majú povolený na území Slovenskej
republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej
žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť
o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť
obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní
predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014).

Pripravujeme
12.
20.
01.
03.
11.
27.

04.
04.
05.
05.
05.
05.

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Brigáda „Čistý chotár 2014“
Veľkonočná zábava
Prvomájová veselica
Jablonická desiatka
Deň matiek
Koncert Nedvědovcov

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V prvom štvrťroku 2014 sa dožili:
70 rokov Alžbeta Vaculová, Emília Oslejová, Jozef
Horváth
75 rokov Viktória Gáliková, Florián Peterka, Oľga
Slováčková, Jozef Kanich
80 rokov Margita Holická, Miroslav Blažek

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá
Naša Jablonica.
Narodili sa: Noemi Dankaninová
Zomreli: Milan Mikušovič, Mária Vrablicová, Slavomír
Kalay, Rozalia Šmidtová, Štefan Turanec, Ing. Ján
Turoň, Anton Štefka, Jozef Kučera, Mária Petrovičová

Básne od Miroslava Búrana
Uzavretý ...
Na stene môjho labyrintu
visí jej obraz
je to naozaj ona?
krídlatá žena
s priehľadnými rukami
a ja som Minotaurus?
uzavretý v priestore
z ktorého sa nedá
vyletieť
Tá z obrazu
tvár na stene
sa naučila vyhnúť usychaniu
a udržať si zviazané pery
keď bolo treba
vytrhla si hlasivky
a vložila ich na noc do pohára
vždy dokázala (pre)žiť
viac ako jeden život
Blízkosť
presná definícia priesaku
v ktorom sme zabudli
čo je moje
tvoje
naše
absolútne premočenie
až po okraj
od ktorého sme začali
vysychať
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