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Slovo našej starostky
Vážení spoluobčania,
dňa 11. júla 2011 sa uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie OZ v Jablonici a o týždeň neskôr,
t. j. 17. júla 2011 prvé riadne zasadnutie OZ. Po
viac ako polročnom časovom sklze poslanci
schválili práce na modernizácii školskej kuchyne
a jedálne. Aj keď sa začalo s prácami mesiac
pred začiatkom školského roku, práce boli
ukončené a priestory šikovnými kuchárkami
vyčistené a nachystané k príprave a podávaniu
obedov v školskej jedálni. Ešte v októbri
minulého roka sme mali výberovou komisiou
schválený projekt na rekonštrukciu strechy domu
kultúry. Projekt bol komisiou postúpený
Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA)
Bratislava ku kontrole a následne k podpisu
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Zmluva bola podpísaná zo strany
PPA až 4. októbra 2011. Proces schvaľovania
a kontroly projektov je časovo veľmi zdĺhavý.
Strecha na dome kultúry je už zrealizovaná a na
základe žiadosti o platbu budeme čakať niekoľko
mesiacov na refundáciu oprávnených výdavkov
na projekt.
Ďalšiu žiadosť o nenávratný finančný príspevok
na Rekonštrukciu
miestnej komunikácie
a chodníkov Školskej ulice nám výberová
komisia MAS Podhoran schválila a postúpila ku
kontrole. Ja len dúfam, že proces kontroly
nebude už tak zdĺhavý ako pri prvom projekte.
Projekt na výstavbu Zberného dvora, ktorý
v minulom roku nebol schválený pripravujeme
na odovzdanie v termíne do 11. novembra 2011.

Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 12. 9.
2011 rozhodlo o schválení úveru vo výške
166 000,- € na investičné akcie. S vybavovaním
úveru sme zatiaľ nezačali. Považujem za
potrebné vyčkať, ako dopadne zmena spôsobu
financovania obcí a miest SR a prechod systému
výnosu dane z príjmov fyzických osôb na nový
mechanizmus - daňový mix, ktorý obce a mestá
zásadne odmietajú. A tiež ako bude schválená
novela zákona o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktoré ZMOS pripomienkovalo.
Chcela by som požiadať občanov, aby odpady
druhu (slama, stavebný odpad, plasty, zhnité
krmoviny atď.) nevyvážali na skládku cukrovej
repy na Pláňave. Ako iste viete je tam povolené
ukladať iba haluzovinu, ktorú potom firma
štiepi. Odpady, ktoré tam nepatria sú vyvezené
na náklady obce, teda na náklady náš všetkých
na skládku kde takýto odpad patrí, a sú to nemalé
položky.
Alena Hazuchová
starostka obce

Vážení spoluobčania,
leto už je nenávratne za nami a po dlhých,
teplých a slnečných dňoch sa k slovu opäť hlási
jeseň. Jeseň je čarovné obdobie plné farieb,
opadaného lístia a dozrievajúcich plodov.
Prajeme Vám, aby ste toto ročné obdobie prežili
v pokoji a zažili dni plné oddychu vo svojich
príbytkoch.
Pracovníčky OcÚ Jablonica

Z rokovania zastupiteľstva
Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
11. júla 2011. Rokovanie viedla Alena Hazuchová,
starostka obce. Prítomných bolo 8 poslancov
a kontrolórka obce.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- Uznesenia prijaté na ustanovujúcom zasadnutí
OZ konanom dňa 11. 07. 2011.
- Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky k 31. 12. 2010.
- Plán práce hlavného kontrolóra obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- Zmenu Rokovacieho poriadku s doplnením v § 4
ods. 10. V poslednej vete za slovom obvyklým sa
dopĺňa „a vyhlásením v miestnom rozhlase, že sa
bude schvaľovať VZN (názov VZN, deň
schvaľovania...)“ a úplné znenie rokovacieho
poriadku po vykonanej zmene.
- Zmenu zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu,
ktorý obec užíva a úplné znenie Zásad
hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu.
- Štatút obce Jablonica, tak ako bol predložený.
- Vyradenie skriňovej AVIE z majetku obce, ktorú
používala TJ Tatran Jablonica na účely prepravy
žiakov a dorastu na futbalové zápasy a bezodplatné
odovzdanie Obecnému podniku Jablonica, spol.
s r. o. na súčiastky.
- Prenájom pozemkovej plochy podľa §9 ods. 9
písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov Erike Bulganovej, na dobu 10
rokov za účelom umiestnenia vodomernej šachty.
Jedná sa o časť pozemku par. č. 373/3 vo výmere
2,5 m2 v k. ú. Jablonica. Cena pozemku sa určuje
5,00 € za m2/rok.
- Odpredaj spoluvlastníckych podielov na
pozemku parc. č. 392/7 „C“ reg. k. ú. Jablonica
o výmere 462 m2 vlastníkom bytov v bytovom
dome súp. č. 569 za cenu 0,033 €/m2.
- Prevod podielu na nehnuteľnosti v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 9
a) ods. 8 písm. a) ako prevod podielu
nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.
Zároveň poveruje starostku k podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy.

- Zverejniť zámer podľa § 9 a) ods. 9 písm. c), zák.
č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien a
doplnkov prenajať pozemkovú plochu, časť
pozemku parc. č. 312/1 vo výmere 20 m2 za cenu
minimálne 3,30 € za m2/rok.
- Modernizáciu školskej kuchyne a školskej
jedálne podľa dôležitosti prác, ktoré odporučí
komisia výstavby.
- Členov valného zhromaždenia spoločnosti
Obecný podnik Jablonica, s. r. o., zloženého
z poslancov OZ.
- Pripraviť na ďalšie rokovanie OZ podklady
potrebné k schváleniu úveru.
DK

Podnet občana – Vývoz odpadu do rieky
Myjava
V minulom týždni nás telefonicky informovala
naša občianka o vývoze odpadu zo záhrad do rieky
Myjavy. Už veľakrát sa hovorilo a písalo
o znečisťovaní rieky, hlavne občania bývajúci na
tejto strane kritizovali stav a okolie rieky v čase
povodní. Bola som veľmi prekvapená, že
poniektorí občania, ktorí majú záhrady k rieke,
vyvážajú odpad do rieky. Záhrady majú vyčistené,
ale burinu, suchú vňať zo zemiakov, kôrovie, hnilé
jablká sú povyvážané v rieke, i napriek tomu, že
v mesiaci september boli na takýto odpad po obci
rozvezené kontajnery. Ale kto by vyvážal do
kontajnerov, keď je to jednoduchšie a rýchlejšie do
rieky. Potom, keď prídu dažde a povodne
a zaplavia sa záhrady, za všetko je zodpovedná
starostka obce. Preto vážení občania, upozorňujem
všetkých, ktorí uvedeným spôsobom znečisťujú
tok rieky, že sa zakazuje vývoz akéhokoľvek
odpadu do rieky a znečisťovať takto životné
prostredie. Verila som, že občania, ktorých sa tento
podnet týka vedia, že odpad zo záhrad do rieky
nepatrí. Ale bohužiaľ sú aj takí, ktorí si to ešte
nestačili uvedomiť. Je potom ťažké „nevyhnutne
riešiť otázky pravidelne sa opakujúcich povodní
v obci“, ktoré si z časti zapríčiňujeme aj sami.
Alena Hazuchová, starostka obce
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Poďakovanie

Jablonický kotlík

Prostredníctvom novín by sme chceli poďakovať
Mgr. Miroslavovi Hazuchovi, ktorý nám daroval
celkom 12 kníh určených do Obecnej knižnice
v Jablonici, ktorých je autorom. Hodnota tohto
knižného daru predstavuje 250 €.
Zároveň Vám milí čitatelia chcem pripomenúť, že
naša knižnica ponúka pestrý výber kníh pre všetky
vekové kategórie. Každý kto rád číta si tu určite
vyberie a možno práve aj jednu z darovaných kníh.
Obec každoročne dopĺňa knižný fond novými
knihami, tak prijmite naše pozvanie do knižnice
v čase výpožičných hodín:

Obec Jablonica pripravila na poslednú augustovú
sobotu pre svojich občanov a ich návštevníkov
pekné kultúrne popoludnie. Konal sa II. ročník
súťaže Jablonický kotlík. Do súťaže vo varení
gulášu z diviny sa celkom zapojilo 11 družstiev.
Medzi nimi súťažili aj naše ženy – pracovníčky
obecného úradu, ktoré vytvorili dve družstvá:
jedno súťažné Žienky domáce, ktoré varili pod
heslom: „Varíme zdravo, chutne a hospodárne“.
Druhé družstvo žien varilo nesúťažne vo veľkom
zabíjačkovom kotly.
Súťaž bola zahájená o 13.00 hodine. Pred domom
kultúry boli rozmiestnené stoly, kotlíky na varenie
a posedenie pre občanov. I napriek veternému
počasiu kuchári šikovne čistili a krájali cibuľu,
mäso, pripravili ostatné koreniny a o chvíľu sa už
v okolí roznášala príjemná gulášová vôňa a stoly sa
zapĺňali prvými návštevníkmi. Atmosféru na
príjemné varenie a posedenie vytvárala hudba vyhrávala a spievala skupina Country Náhoda.
Aby v priebehu odpoludnia nebol nikto hladný,
boli ponúkané langoše, cigánska pečienka
a občerstvenie. Pre deti bol pripravený nafukovací
hrad, šmykľavka, trampolína a pre tie, ktoré chceli
byť ešte krajšie – maľovanie na tvár.
Počas varenia gulášu z diviny boli okrem poroty
zvedaví aj niektorí občania ako družstvá varia.
Pred 17-tou hodinou už jednotlivé družstvá
dokončili svoje varenie a začali podávať guláš
zdarma všetkým tým, ktorí chceli ochutnať
a zhodnotiť špecialitu kuchárov. O chvíľu zostali
všetky kotlíky prázdne. Guláše pochutili všetkým,
ba niektorí ani nestihli ochutnať.
Vyhodnotenie súťaže o GULÁŠMAJSTRA sa
konalo o 17.00 hodine. Každé súťažné družstvo
odovzdalo porote svoju vzorku, ktorá hodnotila
farbu gulášu, techniku, chuť a vôňu. Porota mala
pri hodnotení ťažkú prácu, pretože každý guláš bol
výborný.
Najviac bodov - 1. miesto získalo družstvo zo
Senice Joka team, 2. miesto opäť Seničania
Montos team a 3. miesto aj tento rok obhájili
Žienky domáce – pracovníčky obecného úradu.
Akcia súťaže vo varení gulášu sa aj tento rok
vydarila. Veríme, že v budúcom ročníku sa do
súťaže zapojí viac domácich družstiev a do súťaže

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

13,30 h - 15,30 h
13,30 h - 15,30 h
13,30 h - 16,00 h
13,30 h - 15,30 h
13,30 h - 15,00 h

Využite svoj voľný čas v tomto jesennom
a zimnom období a spríjemnite si ho dobrou
knihou.

DK

I. ročník Festivalu miestnej akčnej
skupiny Podhoran
V obci Rohožník sa dňa 13. - 14. augusta 2011
uskutočnili obecné slávnosti. Súčasťou slávností sa
stal I. ročník Festivalu združenia mikroregiónu
Podhoran, v ktorom je združených 14 obcí a iné
subjekty.
Obce sa prezentovali nielen fotodokumentáciou na
zhotovených paneloch, ale aj pestrým kultúrnym
programom. Našu obec reprezentovala folklórna
skupina so svojimi piesňami v krásnom
jablonickom kroji a nechýbala ani naša tetka
Albína so svojimi zážitkami. Návštevníci podujatia
obdivovali nielen náš bohato zdobený vyšívaný
kroj, ale aj výtvarnú tvorbu Vladimíra Jánošíka,
ktorý vystavoval svoje obrazy. II. ročník Festivalu
MAS Podhoran je na budúci rok plánovaný v našej
obci.
Alena Hazuchová
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sa okrem mužov zapojí aj viac žien. Už teraz sa
tešíme na budúci ročník.
Za zorganizovanie a uskutočnenie tohto podujatia
obec ďakuje sponzorom: Poľovníckemu združeniu
Jablonica,
Igorovi
Horníkovi,
Ľudovítovi
Harasníkovi a Jozefovi Jurovatému.
Anna Kováčová

Závislosť . . .
Alkohol, marihuana, extáza, pervitín, heroín…tieto
a iné drogy sú lákadlom nielen pre dospelých, ale
i dnešnú mládež. Problémy spojené s užívaním
týchto látok sa týkajú nielen samotných
užívateľov, ale spôsobujú ťažkosti v rodine i v
spoločnosti. Sami závislí si často neuvedomujú ich
zásah do okolia a nárokujú si právo robiť si so
svojím životom čo chcú oni, veď je to ich život.
Niektorí ľudia sa k nim uchyľujú v období ťažkých
životných situácií a v zúfalstve. Iní z nudy, túžby
po dobrodružstve alebo preto, že chcú vynikať
z rady či uniknúť z reality.
Problém závislosti sa stal fenoménov a spoločnosť
sa s ním snaží bojovať. Kým človek môže prestať
s užívaním drogy, tak nechce, lebo sa ešte
nedostavili negatívne dôsledky. Keď sa dostavia,
závislý človek by chcel prestať, ale už tak ľahko
nemôže.
Existujú rekreační konzumenti, ktorí užívajú
psychoaktívne látky sporadicky a nie sú od nich
závislí. Ťažko stanoviť hranicu, dokedy a ako často
môže človek psychoaktívne látky užívať bez
hrozby vzniku závislosti. Proces vzniku závislosti
závisí od viacerých faktorov (genetika, prostredie,
výchova, osobnostné predispozície jedinca).
Je potrebné, aby sme boli dostatočne informovaní
o problematike drogovej závislosti. Rodič má tak
možnosť rozpoznať varovné signály u svojho
dieťaťa a včas zakročiť.
Väčšina ľudí, ktorí sa s takýmto problémom nikdy
nestretli, často odsudzuje ľudí závislých od
psychoaktívnych látok. Tvrdia, že si za to môžu
sami. Je to celkom prirodzené, keďže vidia
dôsledky ich správania. V spoločnosti sa šíri
rovnaký názor, že stačí trocha chcieť, mať silnú

vôľu a všetko bude fajn. Je ale fakt, že za istých
okolností vzniká závislosť zákonite.
Môžu títo ľudia čestne vyhlásiť, že oni šli vždy
svojím deťom príkladom? Koľko ľudí doma, či už
pri výnimočných príležitostiach, oslavách alebo len
tak pije alkohol, kávu alebo fajčí cigarety?
Ak už sa stane niekto závislým, má problém
ovládnuť sám seba. Vtedy je jeho pánom droga a
je nútený podriadiť jej svoje správanie. Stráca
všetku slobodu, možnosť voľby, cíti sa
obmedzený. Všetky jeho záujmy, záľuby, hodnoty
ustupujú do úzadia a všetka pozornosť sa
sústreďuje len na drogu (nezabúdajme, že medzi
drogy patrí aj alkohol, ktorý je u nás legálny)
a nato, kde zohnať ďalšie peniaze na dávku, keď
už mu nikto z priateľov nepožičia. Závislý prijíma
od života maximum a ide do extrémov, pretože
normálne zážitky mu nestačia.
O závislosti sa dnes už nehovorí len ako
o zlozvyku, ale ako chorobe. O chorobe mozgu,
ktorá je liečiteľná a vyliečiteľná.
To, že závislosť mení človeka sa deje v dôsledku
dlhodobého pôsobenia psychoaktívnej látky na
mozog, a tým sa menia aj jeho funkcie. Látky
pôsobia na normálne procesy vnímania, emotivity
a motivácie v mozgu.
I keď závislosť nebola v minulosti považovaná za
chorobu mozgu, dnes už výskumy dokázali, že
závislosť je rovnako porucha mozgu ako
ktorékoľvek iné neurologické alebo psychiatrické
ochorenie.
Je ťažké povedať, kto a kedy sa môže stať
závislým. Záleží to od viacerých faktorov, ktoré na
nás vplývajú počas života. Nebezpečné je najmä
obdobie dospievania, kedy sú deti náchylnejšie
k experimentovaniu a za každú cenu túžia
uspokojiť svoju zvedavosť. Nikto z nich si vtedy
nepripúšťa, že už len nevinné experimentovanie
s psychoaktívnymi látkami sa môže vymknúť
z pod kontroly a mať negatívny dopad. „Občas sa
opijem, občas si zahúlim, to nemôže nikomu
ublížiť“...ale
„občas“
potom
dochádza
agresívnemu
správaniu
a bitkám,
úrazom,
znásilneniam, nechceným tehotenstvám...
MK
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Zo života školy ...
Školský rok 2011/12 začal...
Horúce i upršané leto skončilo a s ním aj
dvojmesačné prázdniny plné hier, nových
priateľstiev, lások, zážitkov. Septembrové slniečko
prilákalo v pondelok, 5. septembra deti opäť do
školy. Čakali ich čistučké, pekne upravené triedy,
takmer všetky
vybavené novým školským
nábytkom.
Školská slávnosť začala na dvore hymnou SR.
Pani riaditeľka Mgr. Tomková všetkých srdečne
privítala. Predstavila novú pani zástupkyňu Mgr.
Vittekovú, výchovnú poradkyňu Mgr. Čapkovú
a celý pedagogický zbor. Radosťou a očakávaním
žiarili očká prvákov. Maminu ruku vymenili za
ruku staršej kamarátky či kamaráta a vstúpili
symbolickou deviatackou bránou do školy.
Prostredníctvom školského rozhlasu sa prihovorila
pani starostka Alena Hazuchová a pán farár Mgr.
Kalamen.
Na desaťmesačnú ,,dobrodružnú cestu“ vykročilo
185 žiakov a 16 pedagogických. Vyučovanie
bude prebiehať podľa schváleného už overeného
ŠkVP, vo štvrtom a ôsmom ročníku podľa nového
. Pre zmysluplné trávenie voľného času detí je
pripravená pestrá paleta záujmových krúžkov,
napr. Počítače, Mažoretky, Talenťačik, V zdravom
tele zdravý duch, Vybíjaná- Hádzaná, VarímePečieme, Šikulkovia, ZOO, Stolný tenis, Fitness,
Turistický a Futbalový krúžok. Škola sa zapojí do
predmetových a športových súťaží, v ktorých si
môžu deti rozvíjať svoj talent, preveriť získané
vedomosti , porovnať sa so žiakmi iných škôl.
K pokojnej pracovnej atmosfére prispeje určite
dodržiavanie
Školského poriadku a pravidiel
slušného správania.
Ako poradné a pomocné orgány školy budú počas
školského roka pôsobiť Rada školy a Rada
rodičov. Informácie o deťoch i dianí v škole okrem
priameho kontaktu budú k dispozícii rodičom
i širokej verejnosti na školskom webe, v školskom
časopise Hviezda a Našej Jablonici.
Veríme, že tento školský rok bude pre všetkých
úspešný.

Majstrovstvá okresu Senica
v cezpoľnom behu
14.9. sa v Šaštíne Gazárke konali majstrovstvá
okresu Senica v cezpoľnom behu. Súťaže sa
zúčastnilo 15 škôl. Našu školu reprezentovalo
družstvo dievčat : Klaudia Konopová a Kristína
Lukáčová. Obsadili pekné 8 miesto. Úspešnejšie
bolo družstvo chlapcov: Peter Gaža a Jozef
Dubnička. Umiestnili sa na 4. mieste.
V kategórii jednotlivcov zvíťazil s veľkým
náskokom Jozef Dubnička. Na súťaž pripravovali:
Mgr. Rak a RNDr. Hasíková.

23. september 2011
Cezpoľný beh o pohár starostky obce
Pred jablonickými hodami sa v našej škole neučilo.
Prečo? V tento deň sa konal „Beh o pohár
starostky obce“. Zúčastnili sa ho žiaci z I. aj II.
stupňa. Obecný úrad sa podieľal na organizácii a
zabezpečil ceny pre víťazov i občerstvenie. Pri
organizácii Mgr. Rakovi pomáhali žiačky z 9.A
triedy. Tradičnému podujatiu prialo aj pekné
počasie.

Absolútnym
víťazom
a
držiteľom
putovného pohára sa stala 3. A trieda.
Behu sa zúčastnili žiaci a žiačky 1. – 9. ročníka.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA JEDNOTLIVCOV
I. Kategória : 1. – 3. ročník dievčatá – 100 m
1. Poláčková Sabinka
3. A tr.
2. Ladányová Terezka
3. A tr.
3. Škápiková Karolínka
2. A tr.
I. Kategória : 1 – 3. ročník chlapci – 250 m
1. Cebula Adrián
3. A tr.
2. Jursa Oliver
3. A tr.
3. Macko Rudko
3. A tr.
II. Kategória : 4. – 5. ročník dievčatá – 250 m
1. Viktória Gschwengová
5. A tr.
2. Lörinczová Mária
5. A tr.
3. Masárová Hanka
4. A tr.
II. Kategória : 4. – 5. ročník chlapci – 500 m
1. Beňa Kristián
5. A tr.
2. Kopúnek Filip
5. A tr.
3. Funka Paľko
4. A tr.
III. Kategória : 6. – 7. ročník dievčatá - 500 m
1. Sláviková Martinka
6. A tr
2. Lukáčová Kristínka
7. B tr.
3. Závišová Klárka
7. A tr.
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III. Kategória : 6. – 7. ročník chlapci - 750 m
1. Dubnička Jožko
7. B tr.
2 .Kubisa Peter
7. A tr.
3. Škápik Šimon
7. A tr.
IV. Kategória : 8. – 9. ročník dievčatá - 750 m
1. Konopová Klaudia
8. B tr.
2. Šeligová Dominika
8. A tr.
3. Varcholová Monika
8. B tr.
IV. Kategória : 8. – 9. ročník : chlapci - 1000m
1. Gaža Peter
8. B tr.
2. Malík Roman
8. B tr.
3. Lörincz Ľuboš
9. A tr.
Ďakujeme Obecnému úradu Jablonica za
spoluprácu pri organizovaní behu a pekné ceny.

28. septembra 2011
Obvodové kolo v malom futbale
Dňa 28.septembra 2011 sa na umelo vytvorenom
ihrisku uskutočnilo obvodové kolo v malom
futbale v kategóriách mladších žiakov, starších
žiakov a žiačok. Na turnaji sa zúčastnili družstvá
žiakov zo ZŠ a MŠ Cerová, ZŠ Sobotište a ZŠ
Jablonica.
Kategória: mladší žiaci - Mário Galba, Adam
Búran, Martin Blanárik, Patrik Mihalcsak, , Ivan
Černek, Šimon Škápik, Erik Gjukaj, Luboš Tomek,
Výsledky: ZŠ Jablonica – ZŠ Sobotište 0 : 1, ZŠ
a MŠ Cerová – ZŠ Jablonica 1 : 4, ZŠ Sobotište –
ZŠ a MŠ Cerová 5 : 0.
Tabuľka : 1. ZŠ Sobotište, 2. ZŠ Jablonica, 3. ZŠ
a MŠ Cerová.
Kategória: starší žiaci – Boris Vázal, Luboš
Lörincz, Peter Kukan, Jozef Dubnička, Jakub
Tomek, Leo Slámka, Peter Gaža, Roman Malík,
Dominik Peterka, Tomáš Sadloň.
Výsledky: ZŠ Jablonica – ZŠ Sobotište 2 : 0, ZŠ
a MŠ Cerová – ZŠ Jablonica 0 : 2, ZŠ Sobotište –
ZŠ a MŠ Cerová 2 : 1.
Tabuľka: 1. ZŠ Jablonica, 2. ZŠ Sobotište, 3.ZŠ
a MŠ Cerová.
Družstvo starších žiakov postupuje do okresného
kola. Držíme im palce v reprezentovaní našej
školy.
Kategória: dievčatá – Klaudia Konopová,
Terezka Vašková, Mária Oravcová, Mirka
Sstančíková,
Kristína
Žiaranová,
Kristína
Bendová, Denisa Nemčeková, Nikola Nosková.

Výsledky: ZŠ Jablonica – ZŠ Sobotište 0 : 1, ZŠ
a MŠ Cerová – ZŠ Jablonica 0 : 4, ZŠ Sobotište –
ZŠ a MŠ Cerová 4 : 0.
Tabuľka: 1. ZŠ Sobotište, 2. ZŠ Jablonica, 3. ZŠ
a MŠ Cerová.
Víťazi v skupinách postupujú do okresného kola.

Poďakovanie za projektovú učebňu
V tomto školskom roku na našej škole pribudla
nová počítačová učebňa, ktorá sa nachádza v B
pavilóne. Je vybavená 16 žiackymi počítačmi a
bude slúžiť na vyučovanie jazykov a informatiky
pre našich žiakov. Určite sa im v nej budú výborne
získavať nové vedomosti.
Za pomoc pri vybavovaní veľmi pekne ďakujeme
spoločnosti Nafta a.s. Bratislava, Ing. Branislavovi
Bulganovi a Ing. Riškovej Ewe.

Pripravujeme:
27. 10. 2011 Európsky deň rodičov a škôl
a Deň jablka

Z činnosti našich organizácií...
Opakovane obhájený titul MAJSTER SR
Združením KYNOLÓGIA JABLONICA
Začiatok prázdnin v Združení KYNOLÓGI
JABLONICA bez štekotu psov? To si aktívni
členovia a vášniví kynológovia ZKJ ani len
nevedia predstaviť.
Po významných minuloročných úspechoch, kedy
boli získané tituly Majster SR malých plemien, I.
Vicemajster SR MP a II. Vicemajster SR MP a tiež
I. aj II. Vicemajster SR KCHPB - Mgr. Janou
Hamerlíkovou a MVDr. Jánom Hamerlíkom so
svojimi štvornohými zverencami – ALKOU,
DESOU a GINOU z chovateľskej stanice Malé
uško, v tomto roku 2011 ďalej úspešne obhajujú
víťazstvá a výsledky sú obdivuhodné:
- v sobotu 2.7.2011 sa v Košiciach konali
Majstrovstvá SR malých plemien a tu sa na
krásnom 2.mieste v ZMMP umiestnila Terézia
Zonová s malou bradáčkou HAIDY Malé uško
a Mgr. Jana Hamerlíková s malou bradáčkou
DESA Malé uško /4.miesto SMP/ a GINA Malé
uško /5.miesto SMP/, pričom malá bradáčka
6

DESA získala ocenenie za najlepšiu stopu (98
bodov zo 100) z celkového počtu súťažiacich a to
všetko za veľmi nepriaznivého daždivého počasia
počas trvania celých majstrovstiev,
- v nedeľu 14.8.2011 sa v Lučenci konali
Majstrovstvá SR vo výkone plemena bradáč
/12.ročník/
a zároveň
Medzinárodné
majstrovstvá SR vo výkone bradáčov /2.ročník/,
kde nastúpilo celkovo 14 súťažiacich tímov. Titul
MAJSTER SR KCHPB získala Mgr. Jana
Hamerlíková s malou bradáčkou DESA Malé
uško a jej DESA bola vyhodnotená tiež ako
Najlepší malý bradáč týchto majstrovstiev.
Majstrovstiev sa zúčastnila i Terézia Zonová
s HAIDY, pre ktorú i keď bez popredného
umiestnenia bola účasť dobrou skúsenosťou.
Rýchlo sme si zvykli na úspechy našich
reprezentantov, ktorým patrí veľký obdiv za
svedomitú prípravu, pričom základom výcviku je
dokázať sa koncentrovať, veriť sebe, veriť psovi
a hlavne veriť, že to spolu dokážeme. Treba sa
pokúsiť aj o zdanlivo nemožné. Výsledky sa
dostavia a stojí to za to!
Božena Hamerlíková, tajomníčka ZKJ

Barvínkovci
Výcvikovú sezónu sme začali smelo. Veľa sme si
naplánovali. Začali sme upratovaním a opravou
všetkých prekážok. Vyrobili sme symbolické
miniprekážky pre malé plemená a šteniatka.
A začali sme s prípravou na skúšky a výstavy.
V marci sa Zuzana Švajdová a Miroslav Regásek
zúčastnili odborného seminára v Šintave. Pachové
práce, ich nácvik a celú metodiku tu vysvetľovala
majsterka sveta v pachových prácach pani
Panáková.
Brigáda 9.4. prebehla v poriadku, stihli sme všetko
čo sme si naplánovali a pri práci bola aj celkom
zábava. Nové aj staršie prekážky sú natreté, logo
klubu je znovu na viditeľnom mieste, veľký
koterec je očistený od rastlín, postavený na
dlaždice, z neporiadku je zase poriadok a veľké
nerovnosti okolo sú vyrovnané.
4.6. sme s našimi psíkmi ukázali na dvoch
ukážkach ktoré boli zaradené do programov k
MDD v Hlbokom a Osuskom. Ukázali sme čo sa
dalo a čo deti zaujímalo z poslušnosti a obrany ale

aj vyhľadávanie ľudí. Deťom sme dali možnosť
aktívne sa zapojiť a tie na oplátku preverili sily
našich psíkov. Ďakujeme organizátorom za
pozvanie.
15.6. sme sa zišli na našom cvičisku, aby sme
spolu pozorovali výnimočný úkaz - zatmenie
Mesiaca. Aby sme od hladu nepomreli, keďže
úplná fáza zatmenia trvala hodinu a 41 minút a
celé zatmenie od 19:23 takmer až do rána, opekali
sme špekáčiky, chlebík, mäsko....
17.6. nás navštívili deti zo Špeciálnej základnej
školy v Senici, aby sa dozvedeli niečo o psíkoch,
ako sa v ich prítomnosti správať, čo by mal vedieť
dobre vychovaný domáci miláčik.
27.6. o 10 hodine začala na cvičisku KK Barvínek
Jablonica Jablonická trefa - súťaž v streľbe zo
vzduchovky.
1. kolo - 3 pokusy na papierový terč zo
vzdialenosti 10 m v ľubovoľnej polohe
1. miesto PATRIK MIHALCSAK 11b, 2. miesto
DOMINIK PETERKA 8b,
3. miesto PETER
ROMAN 8b
2. kolo - 5 pokusov na padací terč zo vzdialenosti
10 m v kľaku
1. miesto RICHARD TOMEK 4b,
2. miesto
DANIEL KUBÍČEK 3b
Víťazi boli odmenení sladkou odmenou a
diplomom. Gratulujeme. Ako hosť nás navštívil
Bc. Ivan Nestarec a predviedol výcvik vodiaceho
slepeckého psa. Jeho ukážka i rozprávanie bolo
veľmi zaujímavé.
17.7. - Detskou organizáciou ZÁHORÁCKY
FÉNIX sme boli pozvaní do VTSÚ Záhorie, aby sa
deti na detskom tábore dozvedeli niečo o psíkoch,
o nás a aby videli čo vieme naučiť našich
miláčikov.
V mesiacoch jún, júl a august bolo v stredu
cvičisko k dispozícii deťom. Nielen cvičili, ale aj
opekali a zabávali sa rôznymi súťažami, so psami
i bez psov. Medzi najšikovnejšie deti patria:
Kristína Žiaranová, Barbora Śvajdová a Anita
Škundová.
Vznikla pekná fotodokumentácia
a preto sa vedenie klubu rozhodlo usporiadať súťaž
fotografií.
15.9. sme vycestovali do Borinky, kde sa konala I.
klubová výstava Biewrov.
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Do konca sezóny nás čaká ešte veľa práce. Psovodi
sa pripravujú na skúšky i Záhorácku zimnú ligu.
Pozornosť budeme venovať deťom a mládeži.
Mgr. Anna Hamerlíková

poľovníkov svätého Huberta na ktorého počesť sa
robia Svätohubertské dni spojené so svätou omšou.
Mali by sme si tieto krásne tradície a zvyky
zachovať aj do budúcnosti. Nezabúdajme, že
príroda je naším veľkým bohatstvom.
S prevolaním LOVU ZDAR !!!

Z lesného chodníčka ...
Poľovnícke zvyky a tradície
Poľovnícke zvyky a tradície nie sú len folklór
alebo originálna zábava. Je to zvláštny súbor
pravidiel, zvyklostí, obradov, ktoré siahajú hlboko
do minulosti. V súčasnosti poľovnícke zvyklosti,
tradície a hlavne poľovnícku morálku vštepujú
mladým poľovníkom „začiatočníkom“ skúsení
starší poľovníci. Mnohé tradície a zvyklosti sa
zachovali aj dodnes a ich zmysel je rovnaký.
V minulosti musel vyučený poľovník nosiť
poľovnícke oblečenie. Ak niekto nosil poľovnícke
oblečenie neoprávnene, mohol byť potrestaný
pokutou,
vo
vážnejšom
aj
väzením.
K poľovníckym tradíciám patria aj poľovnícke
zásady. Zbraň je majetok poľovníka a nikdy by sa
nemala dostať do cudzích rúk. Zbraň bola a je
určená na lov zveri, zaobchádza sa s ňou ako by
bola stále nabitá a nosí sa na ľavom ramene
hlavňou smerom hore.
Hlavnou úlohou poľovníka je chránenie zveri
a starostlivosť o ňu. Odlov zveri sa riadi podľa
chovateľských pravidiel. Postrelená zver nemá
zbytočne trpieť, poľovník sa snaží odbehnutú zver
úspešne dohľadať a prípadne dostreliť aby sa
netrápila. S ulovenou zverou sa zaobchádza
s úctou. Po ulovení zveri sa spraví malý výraď na
peknom mieste na znak úcty. Zver sa uloží na
pravý bok, do čeľuste sa jej vloží zelená vetvička
tzv. zálomok a druhá vetvička sa umiesti na bok
zveri. Gratulácia úspešnému lovcovi sa vyjadruje
predaním zálomku (zelenej vetvičky namočenej
v krvi ulovenej zveri) strelcovi. Zálomok sa
predáva na čepeli tesáka alebo na klobúku
s prevolaním LOVU ZDAR. Úspešný strelec by
mal po správnosti odpovedať ZDAR. Strelec nosí
zálomok na klobúku do večera. V poľovníctve je
veľa ďalších pekných tradícií a zvykov.
V septembri si poľovníci uctia patróna všetkých

Z poľovníckeho kotlíka: Jelenie rebierko so
šunkou
Potrebujeme: 80 dag jelenieho karé, 3 polievkové
lyžice masti, 1 stredná cibuľa, 10 dag koreňovej
zeleniny, 1 bobkový list, podľa chuti mleté čierne
korenie, ½ dl červeného vína, 1 polievková lyžica
masla, 1 čajová lyžička horčice, 6 dag šunky, 10
dag kyslých uhoriek.
Postup: Z karé odsekneme chrbtovú kosť a mäso
pokrájame na porcie, ktoré naklepeme, posolíme,
okoreníme a na horúcej masti z oboch strán prudko
opečieme. Opečené rebierka vyberieme a do
výpeku pridáme očistenú, pokrájanú cibuľu,
popražíme, potom pridáme očistenú pokrájanú
zeleninu, popražíme, pridáme bobkový list,
korenie, podlejeme horúcim vývarom, pridáme
opečené rebierka zakryjeme a dusíme. Pred
dodusením pridáme červené víno a udusíme do
mäkka. Udusené rebierka vyberieme, necháme
trochu vychladnúť. Potom jednu stranu rebierok
potrieme maslom vymiešaným so soľou
a horčicou. Šunku posekáme nadrobno a posypeme
potreté rebierka, ktoré položíme na misu
a ozdobíme zelenou vňaťou. Podávame s chlebom,
pečivom alebo hriankami a kyslou uhorkou alebo
zeleninou. DOBRÚ CHUŤ.
Zdroj: Recepty z diviny a rýb

Predstavujem Vám členov PZ Jablonica
Igor Horník, člen
1. Ako ste sa dostali k takej krásnej záľube,
akou je poľovníctvo ?
Môj vzťah k prírode a zvieratám som mal už od
detstva. Mojím prvým zážitkom bolo, keď som po
prvý krát išiel s pánom Janšákom starším, ktorý už
bohužiaľ nie je medzi nami, na jeleniu ruju.
Odvtedy je poľovníctvo mojím veľkým koníčkom.
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2. Určite máte veľkú zbierku trofejí. Na ktorú
ste najviac pyšný ?
Každá moja trofej sa spája vždy s iným zážitkom.
Preto nepreferujem žiadnu z nich a na všetky som
veľmi hrdý.
3. Venuje sa poľovníctvu ešte niekto v rodine ?
Viacero členov rodiny sa venuje tejto záľube.
4.Aký je Váš najkrajší zážitok z lesa ?
Každá vychádzka do prírody je iná, preto sú všetky
zážitkom.
5. Aký vnímate zákon, ktorý zakazuje vjazd
motorových vozidiel do lesa. Čo by ste na ňom
zmenili ?
So zákonom sa stotožňujem, pretože v lese
a v prírode by mal byť pokoj pre obyvateľov lesa
a čistá pôda pre lesné potôčiky a studničky. Takže
vjazd do lesa by mal byť povolený len pre
užívateľov lesných plôch.

Jakub Horváth

Hádzanársky turnaj Old Stars v
Jablonici
V sobotu 16. júla 2011 sa na multifunkčnom
ihrisku v areáli Základnej školy v Jablonici konal
tradičný, už 27. ročník hádzanárskeho turnaja Old
Stars, ktorý sa s dvojročnou periodicitou
organizuje
vždy
v Jablonici,
respektíve
v spriatelenom nemeckom meste Freyburg už od
roku 1984. Tento rok hlavnému organizátorovi
Radošovi Šeligovi prisľúbilo účasť a napokon sa aj
zúčastnilo až 15 hádzanárskych tímov, ktoré sa
skladali z bývalých, ale sčasti ešte aj v súčasnosti
aktívnych hádzanárov a hádzanárok. Tímy boli
rozdelené do štyroch skupín: muži − skupina A
(Pezinok, Stupava, Dubnica, Holíč), skupina B
(Jablonica, Freyburg, Vajnory, Malacky) a ženy −
skupina A (Inter Bratislava, Nitra, Senica, Trenčín)
a skupina B (Šaľa, Stupava, Nové Mesto nad
Váhom).
Po niekedy naozaj veľmi vyrovnaných bojoch v
základných skupinách (každý zápas sa hral 15
minút hrubého času) sa hrali ešte dodatočné zápasy
tímov, ktoré skončili v jednotlivých skupinách na
rovnakom mieste. Ženský tím Interu Bratislava
nemal v druhej, iba trojčlennej skupine B svojho

súpera, preto ďalší zápas už neodohral. V súboji
tretích miest sa stretli ženské tímy Trenčína
a Stupavy (výsledok 6 : 3) a na druhom mieste
v skupinách skončili hráčky Senice a Nového
Mesta nad Váhom (5 : 3). Hráčky Nitry, víťazky
A skupiny, vysoko porazili Šaľu, ktorá zvíťazila
v B skupine (13 : 4). Na štvrtom mieste
v mužských skupinách sa umiestnili tímy Dubnice
a Freyburgu (5 : 9), na treťom mieste tímy Pezinka
a Jablonice (6 : 5) a na druhom mieste Stupavy
a Vajnorov (9 : 2). Mužstvá Holíča a Malaciek (5 :
11) sa stretli ako víťazi svojich skupín
v poslednom turnajovom zápase, ktorý sa
odohrával už pod umelým osvetlením.
Organizátori sa ešte pred začiatkom turnaja
dohodli, že celkové poradie tímov sa nebude
oficiálne určovať, ale aký-taký prehľad o kvalite
tímov a ich umiestnení si môžeme urobiť
z jednotlivých výsledkov. Všetky zúčastnené tímy
boli ocenené bez rozdielu, oceňovali sa však aj
individuálne výkony. Ako najlepšia brankárka bola
ocenená Janka Polláková zo Stupavy, najlepšou
hráčkou bola Ľubica Pilková z Trenčína
a najlepšou strelkyňou Zuzka Fujasová z Nitry.
Najlepším brankárom bol Roman Jánoš zo
Stupavy, najlepším hráčom Marián Šupík z Holíča
a aspoň ocenenie pre najlepšieho strelca zostalo
doma, keď ho získal Ladislav Tubler z Jablonice.
Hudobné
pozadie
počas
celého
turnaja
zabezpečoval pán Blažek, talentovaný komentátor
Silvo Nestarec bez problémov odkomentoval celý
turnaj a svojím rečníckym potenciálom, s ktorého
využitím sa ráta aj do budúcnosti, spoľahlivo
zastúpil Miroslava Michalecha, ktorý sa kvôli
pracovným povinnostiam ospravedlnil.
V mene organizátorov turnaja sa chceme
poďakovať všetkým sponzorom turnaja, tiež tým,
ktorí sa na jeho príprave spolupodieľali, jedálnym
a pitným „občerstvovateľom“, ale naostatok aj
divákom, ktorých prišlo aj vďaka priaznivému
počasiu veľmi veľké množstvo. Na budúci rok sa
organizácia turnaja opäť presúva na nemeckú pôdu
do Freyburgu.
Za Old Stars Jablonica Andrej Závodný.
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Zomrelo leto

Spomienkový futbalový turnaj
Dňa 9. júla 2011 sa na futbalovom ihrisku v areáli
nášho parku uskutočnil futbalový turnaj dospelých,
ktorý sa niesol v duchu spomienky na nášho
tragicky zosnulého spoluhráča Peťula Beňu. Na
turnaji sa okrem domáceho tímu TJ Tatran
zúčastnili mužstvá Dojča, moravských Dubňanov
a Boleráza.
Tak, ako sme avizovali už v pozvánke na turnaj,
mohli sme ho nazvať „bitkou o rieku Moravu
a Bielu horu“. Hoci náš prvý zápas v turnaji proti
Dojču bol, mierne povedané, veľmi rozpačitý,
počiatočný nepriaznivý stav sme v priebehu
druhého polčasu zvrátili a prvý boj sme úspešne
zvládli. Neskôr sme vyhrali aj celú túto bitku, keď
sme vo finále tesne (2 : 1) porazili aj veľmi
kvalitný a dobre pripravený tím Boleráza. V zápase
o tretie miesto sa lepšie darilo tímu z Dubňanov.
Po odovzdaní cien za umiestnenie nasledovala až
do neskorých hodín hudobná zábava, takže
futbalové, ale aj nefutbalové debaty pokračovali
ďalej. Patrí sa poďakovať všetkým, ktorí sa
podieľali na organizácii turnaja, ale aj všetkým
zúčastneným, tak hráčom, ako aj divákom.

a priestor okolo mňa
sa zúžil na dva krát dva
pohľady
vánok
vanie od západu k východu
stále rovnako šepká
v hluchých ušiach
padá dážď
do popraskaných rán
vyleptáva chodník
ktorým pôjdem hlbšie
do seba
rozleptaný
v zrkadle
spredu zozadu aj z profilu
som o krok bližšie
k jeseni
načúvam kvapkám
v hlave
mením ľavú hemisféru za pravú
a rozmazané dni
hádžem na papier
Miroslav Búran

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Za TJ Tatran Jablonica Andrej Závodný.

Narodili sa
Literárna Jablonica ...
Mortuus filius
je to už rok
čo si zavrel náruč a letel
ponorený v predstave
že nájdeš odpovede
na obrázky
v hlave
aj v duši
je prázdno
ostala iba nezhojená jazva
bez úsmevu a nádeje
že ešte raz rozsvietiš
večnú tmu
vrastenú hlboko v našich
spomienkach

Scarlett Buchancová, Lukáš Kabaňa, Patrik Vajay,
Adriána Žáková, Gregor Jančovič,
Mário Mudroch, Vanda Medovičová

Opustili nás
Ján Hamerlík, Silvester Kabaňa,
Viola Kuzlbauerová, Ján Čmarada

Pripravované podujatia v roku 2011
15. - 16. 10. 22. 10. 30. 10. 6. 12. 9. 12. 10. 12. 18. 12. -

Plody jablonických záhrad
Stretnutie dôchodcov v sále DK
Pamiatka zosnulých
Stretnutie s Mikulášom
Stolnotenisový turnaj žiakov
Stolnotenisový turnaj dospelých
Vianočný koncert Unínčanka
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