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Milí spoluobčania.
Oslavy a vítanie nového roka
2022 máme už len v spomienkach
tak, ako i rok uplynulý, ale i tie
predchádzajúce. Každý z nás v minulom roku zanechal za sebou dajakú stopu, či spomienku, prípadne
zážitok - takisto, ako odchádzajúci
rok zanechal stopy, spomienky, či
zážitky v nás. Posledné obdobie
nebolo príliš šťastné a naklonené
optimizmu, čo bolo spôsobené najmä pandémiou a s tým súvisiacimi
opatreniami. Áno, zdravie je jedna
z najväčších devíz, či bohatstiev,
ktoré človek má a keď je ohrozené, prináša to so sebou veľa nepríjemností a negatív. Máme pred
sebou ďalší rok, ktorý začína tak,
ako skončil minulý, teda opatreniami, súvisiacimi s pandémiou a preto i na tohtoročnú plesovú sezónu
môžeme zabudnúť. Ale na druhej
strane sa zdá, že svitá na lepšie
časy, opatrenia sa začínajú uvoľňovať, treba veriť, že sa dostaneme do starých koľají. Tento rok má
Jablonica jubileum - 760. výročie
prvej písomnej zmienky a určite
si chceme toto výročie pripomenúť a aspoň troška podľa možností
osláviť. Minulý rok z pohľadu ekonomiky, hospodárenia a investícií
hodnotíme na inom mieste, myslím si, že aj napriek všeobecným
ťažkostiam sme obstáli veľmi dob-

re. I plány na tento rok sú napriek
neľahkému obdobiu smelé. Ušetrená finančná rezerva nám umožní
konečne, po peripetiách s projektovou dokumentáciou, zrekonštruovať hasičskú zbrojnicu (verejné
obstarávanie bolo ukončené v mesiaci február 2022). Po prekonanej
karanténe vo firme zhotoviteľa CS
Trnava a nástupe vhodného počasia nám uvedená spoločnosť
v najbližšom období zrekonštruuje
miestne komunikácie na uliciach
Jilemnického, Krátka, Svätojánska. Po získaní vhodného pozemku
by malo byť v tomto polroku postavené nové detské ihrisko, ktoré
sme vyhrali v súťaží (malo by to
byť na trávnatej ploche vedľa autobusovej stanice, z bezpečnostných dôvodov bude ihrisko oplotené). Takisto máme už ukončené
verejné obstarávanie na zhotoviteľa III. etapy kanalizácie + ulica
Riadok. Tu by som chcel opätovne
zdôrazniť, že už nič nebráni tomu,
aby bola kanalizácia na hornom
konci obce vybudovaná - okrem financií. Už som to spomínal vo viacerých vydaniach nášho periodika,
že obec spravila všetko preto, aby
bolo dielo zrealizované (projektová
dokumentácia, právoplatné územné rozhodnutie i stavebné povolenie, platnosť ktorého sme museli
už dvakrát predlžovať, vysúťažený
zhotoviteľ...). Teda sme pripra-

vení čerpať finančné prostriedky
na výstavbu kanalizácie, ale bohužiaľ príslušná výzva zo strany
štátu stále neprichádza... No a tu
je, ako sa hovorí „pes zakopaný“,
obec nedisponuje tak vysokou
čiastkou (po elektronickej aukcii
v rámci verejného obstarávania je
to viac ako 2 mil. €), aby mohol
dielo zrealizovať bez čerpania dotácií. Musíme byť trpezliví a veriť,
že sa príslušnej výzvy, v ktorej by
sme mohli byť úspešní, čoskoro
dočkáme.
Začína jar, zrejme najkrajšie
obdobie roka. Celá príroda sa čo
nevidieť bude obliekať do pestrofarebného rúcha. Všetko zakvitne
a naše srdcia sa naplnia radosťou.
Prví poslovia jari sa derú na svet,
aby prenechali štafetu ďalším kvetom a stromom. Ich vôňa bude lákať na prechádzky do prírody. Aj
tieto jarné symboly života symbolizujú sviatok našich žien MDŽ.
Pri príležitosti tohto krásneho sviatku mi dovoľte, milé naše
ženy, aby som Vám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom, zaželal predovšetkým pevné
zdravie. Aby vás sprevádzalo čo
najmenej problémov, chvíľ bolestí
a smútku, ale aby pohoda, láska
a porozumenie prevládali a sprevádzali vás na každom kroku.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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HOSPODÁRENIE OBCE
rok 2021
Máme za sebou koniec náročného roka, tak ako vždy
aj teraz treba zhodnotiť hospodárenie obce. Rok 2021
bol pre obec Jablonica veľmi náročný z pohľadu hospodárenia a financií. Celosvetová pandémia ochorenia
Covid-19 sa odzrkadlila aj v našej obci. Hoci sme mali
v roku 2021 naplánovaných veľa investičných a kultúrnych akcií, bohužiaľ sa viaceré nemohli uskutočniť.
Rozpočet na rok 2021 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Jablonici ako prebytkový. Počas roka
boli robené zmeny rozpočtu na základe skutočnosti
a finančných operácií, ktoré neboli zapracované v rozpočte, hospodárenie obce v roku 2021 bolo plusové.
Celkové skutočné príjmy k 31. 12. 2021 boli vo
výške 1 961 556,58 €. Prevažnú časť zahŕňajú bežné príjmy ktoré sa skladajú z daňových, nedaňových
príjmov a z grantov a transferov. Do celkových príjmov
patria aj kapitálové príjmy, príjmové finančné operácie
a vlastné príjmy základnej školy.
Celkové skutočné výdavky k 31. 12. 2021 boli
vo výške 1 593 221,05 €. Najväčšiu časť tvoria bežné výdavky - financovanie osobných a prevádzkových
nákladov, ktoré slúžia na chod obce. Taktiež do celkových výdavkov patria kapitálové výdavky, výdavkové
finančné operácie a bežné výdavky základnej školy.
V obci sme investovali do údržby verejnej zelene,
opravy a rekonštrukcie chodníkov a ciest, sakrálnych
pamiatok, takisto sme vynaložili väčšie výdavky na

štiepkovanie dreveného odpadu na Zbernom dvore, pre každú domácnosť boli zakúpené kompostéry, v rámci prevencie ochorenia Covid-19 obec
zakúpila pre seniorov vitamínové balíčky, investovalo sa do verejného obstarávania na zhotoviteľa
rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice a výstavby kanalizácie, začali sme s prípravou na výsadbu kvetnatých
lúk. V neposlednom rade treba spomenúť aj financie
vynaložené na nákup štiepkovača, schodiskovej plošiny pre invalidov do Zdravotného strediska, veľkokapacitnej miešačky na výrobu betónu pre potreby Obecného podniku, rekonštrukciu cesty k ČOV, chodníka pri
Zdravotnom stredisku a elokovanom pracovisku Materskej školy, vybudovanie nového chodníka do Materskej školy. Čo sa týka Materskej školy, tak v roku 2021
sme dokončili a dozariaďovali novú triedu a začiatkom
školského roka sme tam privítali prvých predškolákov.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok
2021 je vo výške + 368 335,96 € a po odpočítaní
niektorých povinne odpočítateľných účtovných položiek
v celkovej výške – 29 921,45 € možno konštatovať,
že obec hospodárila v roku 2021 s celkovým
prebytkom v sume +338 414,51 €.
Finančná rezerva ku koncu roka 2021 bola vo výške
960 037,03 €. Výška rezervy preukazuje výborné hospodárenie obce, za čo patrí vďaka nielen vedeniu obce,
ale aj poslancom obecného zastupiteľstva.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
Erika Dvorská
účtovníčka

PRVOTNÉ VÝSLEDKY SODB 2021
Na základe Sčítania obyvateľov
domov a bytov 2021 a prezentácii
prvotných výsledkov Štatistickým
úradom SR vám môžeme priniesť základné údaje sčítané na území obce
Jablonica. Tento, v pravidelnom 10
ročnom cykle opakujúci sa cenzus,
bol tentoraz v mnohých ohľadoch
výnimočný:
- sčítanie bolo prvýkrát výlučne
elektronické bez použitia tlačených
formulárov,
- sčítanie bolo prvýkrát integrované, kedy sa získané údaje v sčítaní
spájali s informáciami z administratívnych zdrojov,
- sčítanie domov a bytov bolo realizované výlučne administratívne poverenými pracovníkmi bez zapojenia
obyvateľov,
- sčítanie obyvateľov prebiehalo
samosčítaním, následne v ďalšom
termíne nesčítaní obyvatelia boli sčítaní na kontaktnom mieste alebo pomocou mobilných asistentov.
V SODB 2021 v obci Jablonica boli
zistené nasledovné vybrané základné údaje, platné k 1. 1. 2021:
n počet obyvateľov - 2 258*
z toho 1 112 mužov (49,25 %)
a 1 146 žien (50,75%)
n počet obyvateľov podľa
ekonomických vekových skupín:
- obyvatelia v predproduktívnom
veku (0 -14 rokov) 341 (15,1 %),
- obyvatelia v produktívnom veku

(15 - 64 rokov) 1 502 (66,52 %),
- obyvatelia v poproduktívnom veku
(65 a viac rokov) 415 (18,38 %)
n počet obyvateľov podľa krajiny narodenia:
- obyvatelia narodení v SR 2 155
(95,44 %),
- obyvatelia narodení mimo SR 100
(4,43 %),
- nezistené 3 (0,13 %)
n počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti:
- obyvatelia so štátnou príslušnosťou
SR 2 242 (99,29 %),
- cudzinci 15 (0,66 %),
- nezistené 1 (0,04 %)
n počet obyvateľov podľa národnosti**
- slovenská 2 208 (97,79 %),
- česká 9 (0,4%),
- ukrajinská 4 (0,18 %),
- maďarská 2 (0,09 %),
- srbská 2 (0,09 %),
- rusínska 2 (0,09 %),
- moravská 1 (0,04 %),
- poľská 1 (0,04 %),
- vietnamská 1 (0,04 %),
- albánska 1 (0,04 %),
- nezistená 27 (1,2 %)
n počet obyvateľov podľa ďalšej národnosti**
- česká 7,
- slovenská 5,
- rómska 4,
- maďarská 2,
- rusínska 1,

-

moravská 1,
židovská 1,
rumunská 1,
nezistené 12
n počet obyvateľov podľa rodinného stavu
- slobodný/á 968 (42,87 %),
- ženatý/vydatá 892 (39,5 %),
- rozvedený/á 222 (9,83 %),
- vdovec/vdova 173 (7,66 %),
- nezistené 3 (0,13 %)
n počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania
- bez ukončeného vzdelania (0 - 14
rokov) 232 (10,27 %),
- základné vzdelanie 433 (19,18 %),
- stredné odborné bez maturity 583
(25,82 %),
- úplné stredné vzdelanie s maturitou 611 (27,06 %),
- vyššie odborné 77 (3,41 %),
- vysokoškolské 267 (11,82 %),
- bez vzdelania (15 rokov a viac) 8
(0,35 %),
- nezistené 47 (2,08 %)
n počet obyvateľov podľa materinského jazyka
- slovenský 2 201 (97,48 %),
- český 13 (0,58 %),
- rusínsky 3 (0,13 %),
- ukrajinský 3 (0,13 %),
- rumunský 2 (0,09 %),
- maďarský 2 (0,09 %),
- srbský 2 (0,09 %),
- poľský 1 (0,04 %),
- ruský (0,04 %),
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-

vietnamský 1 (0,04 %),
albánsky 1 (0,04 %),
slovenský posunkový jazyk 1 (0,04 %),
iný 1 (0,04 %),
nezistený 26 (1,15 %)
n počet obyvateľov podľa náboženského vyznania
- rímskokatolícke 1340 (59,34 %),
- bez náboženského vyznania 699
(30,96 %),
- evanjelické 119 (5,27 %),
- gréckokatolícke 26 (1,15 %),
- pravoslávne 13 (0,58 %),
- Kresťanské zbory na Slovensku 5
(0,22 %),
- budhizmus 3 (0,13 %),
- ad hoc hnutia 3 (0,13 %),
- pohanstvo a prírodné duchovno 2
(0,09 %),
- evanjelická cirkev metodistická 1
(0,04 %),
- baptistické 1 (0,04 %),
- Cirkev Ježiša Krista Svätých
neskorších dní 1 (0,04 %),
- islam 1 (0,04 %),
- Apoštolská cirkev 1 (0,04 %),
- ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi 1 (0,04 %),
- iné 6 (0,27 %),
- nezistené 36 (1,59 %)
_______
*počet obyvateľov zistených v SODB
2021 a počet obyvateľov uvádzaný v administratívnych zdrojoch sa môže líšiť
** obyvatelia mali možnosť uviesť aj
druhú národnosť ku ktorej sa hlásia

n počet domov - 800
n počet domov podľa typu domu
- rodinný dom 753 (94,13 %),
- bytový dom 22 (2,75 %),
- ostatné budovy na bývanie 10
(1,25 %),
- polyfunkčná budova 6 (0,75 %),
- neskolaudovaný rodinný dom 1
(0,13 %),
- inštitucionálne alebo kolektívne
zariadenia 1 (0,13 %),
- ostatné 7 (0,88 %)
n počet bytov - 943
n počet bytov podľa typu domu
- rodinný dom 757 (80,28 %),
- bytový dom 151 (16,01 %),
- polyfunkčná budova 14 (1,48 %),
- ostatné budovy na bývanie 12
(1,57 %),
- neskolaudovaný rodinný dom 1
(0,13 %),
- inštitucionálne alebo kolektívne
zariadenia 1 (0,13 %),
- ostatné 7 (0,88 %)
Zdroj dát: Štatistický úrad SR
(www.scitanie.sk)

Ďalšie výsledky môžete nájsť na
internetovej stránke scitanie.sk
Štatistický úrad SR bude v priebehu roka dopĺňať ďalšie spracované
rozšírené výsledky zistené v SODB,
ktoré budú taktiež dostupné na portáli scitanie.sk
Mgr. Martin Štvrtecký

INFORMÁCIE K HUMANITÁRNEJ
POMOCI UKRAJINE
Obce koordinujú poskytnutie pomoci pre Ukrajinu so ZMOSom a ďalšími inštitúciami.
V súčasnosti sa neorganizujú žiadne materiálne zbierky.
V prípade potreby, budú občania informovaní o druhu zbieraného tovaru a termíne zbierky.
ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné finančne
prispieť:
		
SK25 0900 0000 0051 8801 0894.
Obyvatelia, ktorí majú záujem ubytovať utečencov z Ukrajiny, môžu tak nahlásiť priamo na tel. čísle 02/48593312 alebo
na e-maile:

		

pomocpreukrajinu@minv.sk.

Taktiež žiadame občanov, ktorí ubytovali vojnových utečencov z Ukrajiny, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili
starostovi obce na tel. č. 0948 074 433. Hlásenie je potrebné
z dôvodu ohlasovacích povinností obce pre Políciu SR a Okresný úrad.

ZBIERKA AUTOLEKÁRNIČIEK,
OBVÄZOVÉHO A ZDRAVOTNÍCKEHO
MATERIÁLU
PRE UKRAJINU
Dňa 1. marca zorganizoval DHZ Jablonica pod záštitou Dobrovoľnej požiarnej
ochrany SR rýchlu zbierku
autolekárničiek, obväzového a zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinu.
Všetkým občanom, ktorí sa zapojili do zbierky
a prispeli ďakujeme za ich
prejav solidarity.
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NEÚNAVNE
KONAJME DOBRO
Milí Jabloničania!
Svätý apoštol Pavol napísal v Liste
Galaťanom túto výzvu:
„Neúnavne konajme dobro,
lebo ak neochabneme, budeme
v pravom čase žať. Kým teda
máme čas, robme dobre všetkým.“
(Gal 6, 9 – 10a)
Pápež František vybral tento citát
pre aktuálne Pôstne obdobie, ktoré
začalo Popolcovou stredou, tento
rok 2. marca. Únava, ochabnutosť až
ľahostajnosť, nečinnosť. Tieto negatívne postoje ohrozujú nás všetkých.
Už dva roky sme vyzývaní, aby sme
si chránili svoje životy, ale aj životy
tých, ktorí boli najviac ohrození.
Mnohí ľudia už boli unavení a znechutení opatreniami a obmedzeniami, ktoré priniesla pandémia. A práve v čase, kedy sa opatrenia začali
uvoľňovať, zasiahla svet vojna na
Ukrajine, bratovražedná vojna, ktorá spôsobila a spôsobuje utrpenie
mnohých ľudí. Vojnou sú zasiahnuté najmä rodiny, ktoré musia utekať, ktoré prežívajú obrovský strach
a existenčné problémy, alebo ktorým zahynul blízky človek vo vojne.
Sme vyzvaní, aby sme neochabovali v konaní dobra. Naša pomoc
sa v týchto dňoch sústreďuje najmä
voči tým, ktorí hladujú, utekajú alebo trpia tam, kde sa bojuje. Môžeme
vždy pomôcť modlitbou a tiež hmotnou pomocou. Dostal som fotografiu
z Charkova na Ukrajine, kde pracujú
rehoľné sestry karmelitánky, kto-

ré ďakovali za modlitby, nakoľko do
ich mesta dopadla bomba, ktorá našťastie nevybuchla...
Chceme preto vytrvať v našich
modlitbách, ale aj v konaní dobra, ktorým chceme reagovať na zlo
v nás i okolo nás.
Pýtal som sa malých detí na náboženstve, čo je to pôst, čo to
znamená postiť sa. Odpovedí bolo
málo a zdá sa, že tento pojem je
pre deti neznámy. Ale aj pre mnohých dospelých ľudí je pôst len niečo
negatívne, nepríjemné a nutné (ako
napríklad prísny pôst na Popolcovú
stredu a Veľký piatok). Postiť sa neznamená iba hladovať, nejesť mäso,
obmedziť sa v pití kávy, alkoholu či
vo fajčení. Znamená to aj zrieknuť
sa niečo, čo mám rád a podeliť sa
s druhými; obmedziť čas na mobile
a rôznych iných médiách; ovládnuť
svoj hnev a svoju nervozitu; a tiež
premáhať svoju lenivosť. Svätý Otec
v tohtoročnom Posolstve na Pôstne
obdobie píše: V našom živote príliš
často prevláda chamtivosť a pýcha,

túžba vlastniť, zhromažďovať a konzumovať... Zoči-voči trpkému sklamaniu z toľkých zmarených snov,
obavám z výziev, ktoré nám hrozia,
a skľúčenosti z našich biednych prostriedkov, máme pokušenie uzavrieť
sa vo vlastnom sebectve a hľadať
útočisko v ľahostajnosti voči utrpeniu druhých... Pôstna doba nás vyzýva k obráteniu, ku zmene zmýšľania,
aby pravda a krása života nespočívali natoľko vo vlastnení, ako skôr
v dávaní; ani nie tak v zhromažďovaní, ako v rozsievaní dobra a delení
sa oň... Vytrvalé počúvanie Božieho
slova rozvíja v nás otvorenosť a vnímavosť pre jeho pôsobenie (porov.
Jak 1, 21), ktoré robí náš život plodným. Všetci máme možnosť dobre
využívať prítomný čas a rozsievať
semená dobra. Toto pozvanie rozsievať dobro však nemáme chápať
ako bremeno, ale ako milosť, ktorou
nás Stvoriteľ chce aktívne zapojiť do
svojej plodnej veľkodušnosti.
A Svätý Otec nás pozýva, v čom
máme vytrvať:
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• Neúnavne sa modlime. Ježiš
učil, že je potrebné „stále sa modliť
a neochabovať“ (Lk 18, 1). Potrebujeme sa modliť, pretože potrebujeme Boha. To, že si vystačíme sami,
je len nebezpečná ilúzia. Ak pandémia zvýšila povedomie o našej osobnej i spoločenskej krehkosti, nech
nám toto Pôstne obdobie umožní
zakúsiť útechu z viery v Boha, bez
ktorého nemôžeme obstáť (porov.
Iz 7, 9). Nik sa nespasí sám, nik sa
nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad temnými vodami smrti. Viera
nás neušetrí od ťažkostí života, ale
umožní nám čeliť im v spojení s Bohom v Kristovi, vo veľkej nádeji, ktorá nesklame a ktorej prísľubom je
láska, Bohom „rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5,
1 – 5).
• Neúnavne vykoreňujme zlo
z našich životov. Telesný pôst, ku
ktorému nás Pôstne obdobie pozýva,
nech posilní nášho ducha v boji proti
hriechu. Neúnavne prosme o odpustenie vo sviatosti pokánia a zmierenia, s vedomím, že Boha nikdy
neunaví odpúšťať nám. Neúnavne
bojujme proti žiadostivosti, slabosti,
ktorá nás vedie k egoizmu a ku každému zlu a ktorá počas stáročí našla rôzne spôsoby, ako uvrhnúť ľudí
do hriechu. Jedným z nich je riziko
závislosti od digitálnych médií, ktorá
ochudobňuje ľudské vzťahy. Pôstne
obdobie je najvhodnejším časom na
to, aby sme sa postavili proti týmto nástrahám a pestovali namiesto
toho integrálnu formu ľudskej komunikácie, spočívajúcu v „reálnych
stretnutiach“, zoči-voči.
• Neúnavne konajme dobro
v činorodej láske k blížnemu. Počas tohto Pôstneho obdobia dávajme
s radosťou milodary (porov. 2 Kor 9,
7). Hoci je pravda, že celý náš život
je časom na rozsievanie dobra, využime zvlášť toto Pôstne obdobie nato,
aby sme sa postarali o tých, ktorí sú
nám nablízku, a aby sme sa priblížili
tým bratom a sestrám, ktorí boli na
ceste životom zranení. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom nato,
aby sme vyhľadávali a neobchádzali
tých, čo sú v núdzi; aby sme oslovili
a neignorovali tých, čo potrebujú načúvajúce uši a dobré slovo; aby sme
navštívili a nenechali osamotených
tých, čo trpia samotou.
Nech toto Pôstne obdobie každého z nás viac priblíži k Bohu
i k ľuďom a nech naša pracovitosť, obetavosť a láska prinesie
ovocie dobrých skutkov.
Roman Stachovič
jablonický farár

Z ČINNOSTI KST
JABLONICA V ROKU 2021
Epidémia „koronavírusu“ poznačila činnosť našej aktívnej organizácie.
Od januára do decembra sme mali veľké plány a značnú časť sme aj
zrealizovali. Niektorí kynológovia mali so svojimi psami veľmi pekne našliapnutú ,,svoju kariérou“.
Dňa 18. septembra 2021 sa uskutočnil v Jablonica 16. ročník Majstrovstiev SR vo výkone psov malých plemien. Účasť zo zahraničia bola
poznačená opatreniami, keďže hranice boli prísne strážené a preto sa
nemohli zúčastniť zahraniční kynológovia. Aktívna a dlhodobá príprava
členov OZ Kynológia Jablonica na túto pre obec významnú akciu bola
úspešná.
Víťazi kategórie SMP1:
1. miesto - Karol Krajčovič s malým bradáčom ARON Ante Castrum Lewa,
2. miesto - MVDr. Ján Hamerlík s malou bradáčkou IRIS Malé uško,
3. miesto - Božena Hamerlíková s malým bradáčom JIMMY JOE Malé uško.
Víťazi kategórie ZMMP:
1. miesto - MVDr. Ján Hamerlík s malým bradáčom ILEX Malé uško,
2. miesto - RNDr. Jana Marečková s malou bradáčkou GINA Malé uško.
Víťazi kategórie BH-SK:
1.miesto - Martina Paníčková s jazvečíčkou TEREZKA,
2. miesto - Andrej Perička s malou bradáčkou ATTESA z Anygemu,
3. miesto - Klára Jahelková so shi-tzu RIO.
Víťazom Majstrovstiev SR malých plemien pre rok 2021 sa stal Karol
Krajčovič s Aronom.
Dňa 30. októbra 2021 sa podarilo nášmu členovi Karolovi Krajčovičovi
so psom Aronom zložiť skúšku SMP1 na „výbornú“. Tieto skúšky sa konali v Trenčíne – mestská časť Nozdrkovce (viď. foto).
Celoročne sme nezanedbávali režim výcviku a socializácie psov. RNDr.
Jana Marečková a MVDr. Ján Hamerlík špeciálne upravili výcvikový harmonogram na udržiavanie kondície a stupňa vycvičenosti psov a socializáciu šteniatok. Samozrejme sme priebežne počas celého roka vykonávali zveľaďovanie a údržbu areálu kynologického cvičiska pravidelným
vykášaním areálu cvičiska a jeho bezprostredného okolia a tiež zberom
odpadkov v blízkom okolí cvičiska.
RNDr. Jana Marečková - predsedníčka OZ Kynológia Jablonica
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KARNEVAL

Dňa 16. februára 2022 sa v našej
materskej škole uskutočnil detský
karneval. Materská škola sa premenila na tanečnú sálu, z ktorej sa
ozývala hudba a detský smiech. Na
úvod sa nám deti predstavili v najrozmanitejších maskách, ktoré boli
naozaj krásne a nápadité. Následne
karneval pokračoval rôznymi súťažami, diskotékou a malým občerstvením, ktoré sme pre nich pripravili.
Na záver si deti domov odniesli

V MATERSKEJ ŠKOLE

sladkosti a omaľovánky, ktoré boli
zakúpené z peňazí ZRPŠ a darčeky, ktoré sponzorsky vybavil pán
Lončík od firmy Metro Nitra, za čo
mu patrí veľká a úprimná vďaka.
Taktiež ďakujeme všetkým rodičom
za pomoc s prípravou masiek.
Spolu s deťmi sme v materskej
škole prežili ďalšie krásne dopoludnie a do sýtosti sme sa vyšantili.
Kolektív MŠ
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KARNEVAL 16. februára 2022
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NÁVŠTEVA DETÍ
PREDŠKOLSKEJ TRIEDY
Tak ako každý rok aj tento školský rok deti z najstaršej
triedy materskej školy navštívili I. ročník ZŠ, aby sa
oboznámili s prostredím školy, pani učiteľkami a aspoň trochu si vedeli predstaviť čo ich v novom školskom roku čaká.
Privítala ich pani učiteľka I. ročníka a bývalí spolužiaci z materskej školy. Deti si spolu zacvičili, zaspie-

V 1. ROČNÍKU ZŠ
vali a navštívili aj relaxačnú miestnosť pre deti. Prváci
im predviedli ako sa naučili čítať, písať a počítať.
Ďakujeme pani učiteľke Mgr. Viere Žákovej a taktiež aj pani riaditeľke ZŠ Mgr. Ľubomíre Kukanovej za
umožnenie tejto návštevy.
Kolektív MŠ
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ZŠ JABLONICA
Dejepisná olympiáda

Dňa 9. 2. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej
olympiády. Test a úlohy pozostávali z dvoch okruhov
tém: prebrané učivo a pamiatky UNESCO na Slovensku.
Súťaž prebiehala online. Kategórie C a D súťažili od 9:00
do 10,15, kategórie E a F súťažili od 10:20 do 11:35. Žiaci
získali novú skúsenosť. Najmä ôsmačky, ktoré pracovali z domu, lebo mali dištančné vyučovanie. Od postupu
do krajského kola delilo Kristíána Harasníka 0,56 bodu
a Adelku Gbelcovú 5 bodov. Je to výzva, pokračovať
v zodpovednej príprave na vyučovanie a skúsiť šťastie
v budúcom roku. Vďaka získaným bodom sa všetci 6
stali úspešnými riešiteľmi.
Zastúpenie sme mali vo všetkých kategóriach. Žiakov
pripravovala Mgr. Hamerlíková.
Všetkým patrí veľká pochvala a jednotka. Vďaka za
peknú reprezentáciu školy.

Valentín na našej škole

Sviatok svätého Valentína sa začal sláviť 14. Februára
496. V tento deň si zaľúbené páry posielajú dary a vyznania lásky. My sme tento sviatok v našej škole oslávili tak, že sme zorganizovali Valentínsku poštu. Žiačky
9. triedy, valentínske poštárky, na 1. a 2. stupni rozdávali listy, ktoré napísali žiaci našej školy.
Každého poteší, keď si na neho niekto spomenie.
Prajeme všetkým krásneho Valentína.
Valentínske prekvapenie na nás čakalo aj v školskej
jedálni. Pani kuchárkam a pani vedúcej zo srdca ďakujeme!

10

NAŠA JABLONICA / január - február 2022 / www.jablonica.sk

ZŠ JABLONICA
Medzinárodný deň pamiatky obetí
holokaustu

27. januára 2022 sme si s deviatakmi na dejepise pripomenuli Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V tento deň bol v roku 1945 oslobodený komplex
koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Počas holokaustu v období druhej svetovej vojny tu bolo usmrtených cca šesť miliónov Židov.
V trojhodinovom cykle sme sa oboznámili so základnou
faktografiou. Prostredníctvom prezentácii sme skúmali historické fotografie. Spoločne sme sa zamýšľali nad
príčinami i dôsledkami vzniknutej vojnovej situácie. Rozoberali sme pohnútky vtedajších predstaviteľov európskych štátov v rozhodnutiach. Porovnávali sme ,,vysoký
nadhľad” s postojmi a názormi ,,bežných “ ľudí. Pôsobivé boli svedectvá preživších pamätníkov. Problematiku
sme uzavreli čítaním úryvkov z Denníka Anny Frankovej.

Študentskou osobnosťou Slovenska
Jabloničan

V neposlednom rade by sme chceli vyzdvihúť významný
úspech nášho bývalého žiaka Základnej školy Jablonica
Ing. Adama Šeligu, PhD.,
ktorý uspel a získal ocenenie v národnej súťaži
Študentská osobnosť Slovenska
za akademický rok 2020/2021
v kategórii Informatika
a matematicko-fyzikálne vedy.

Súťaž
Študentská
osobnosť
Slovenska,
národná súťaž mladých
talentovaných ľudí, sa
konala
pod
záštitou
prezidentky Slovenskej
republiky pani Zuzany
Čaputovej, pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej
akadémie vied.
Do súťaže boli nominovaní študenti vysokých škôl 1., 2. alebo 3.
stupňa štúdia vo veku
od 18 až 35 rokov, ktorí sa v príslušnom roku vyprofilovali ako študentská osobnosť bez ohľadu na oblasť
svojho študijného zamerania.
Cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na
vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť
a úspešnosť a zároveň ich predstaviť širokej verejnosti
a dať im možnosť presadiť sa doma i v zahraničí. Národná súťaž Študentská osobnosť Slovenska vyhlásila
víťazov v 13 rôznych kategóriách za akademický rok
2020/2021.
Na nášho bývalého žiaka sme veľmi hrdí a želáme mu
veľa ďalších úspechov!

Kolektív ZŠ Jablonica
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NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
v mesiacoch
január - február
2022

JUBILANTI:
70 rokov:

Cyril Čapka
Karol Hajtmánek
Lýdia Mihálová
Bohumír Peterka
Margita Peterková
Anna Regásková

75 rokov:

Darina Blažková
Kvetoslava Krčová

80 rokov:

ZÁLOHUJME, ale

NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!
Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky.
. Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:
Sú označené

Mária Furková
Júlia Kučerová
Edita Smíkalová

85 rokov:

Ľudovít Oravec

NARODENÍ:
Theo Barkóci
Leo Čmarada
Alexander Petruš
Patrik Tamajka

ZOSNULÍ:

Všetky obaly, ktoré nie sú zálohované, treba naďalej
triediť tak, ako doteraz
Do triedeného zberu plastov patria
stlačené plastové obaly z kozmetiky a čistiacich
prostriedkov, potravín,
mliečnych
výrobkov,
oleja
SKLO
SKLO
PAPIER
PAPIER
PLASTY
PLASTY
KOVY
KOVY
a sirupov, plastové vrecká a fólie, obalový polystyrén.

SKLO

Zálohované obaly z plastu a kovu
Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale je potrebné
zaplatiť 15 centov, ktoré budú vrátené pri odovzdaní
prázdnej fľaše či plechovky.
Pozor, plechovky a fľaše sa nesmú vracať
zdeformované ani stlačené.

NÁPOJOVÉ
NÁPOJOVÉ
KARTÓNY
KARTÓNY

Do triedeného zberu kovov patria
kovové obaly, ako konzervy, alobal, kovové vrchnáky a pod.

Všetky predajne musia účtovať záloh, ale nie všetky sú
povinné prebrať prázdne obaly a vyplatiť nazad záloh.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu
na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty
a nápojové kartóny. Riaďte sa pokynmi svojej obce.

Obaly netreba vrátiť tam, kde boli kúpené. Môžu sa
vracať v ktoromkoľvek obchode zapojenom
do zálohového systému.

AK SPRÁVNE TRIEDIME,
SVET JE KRAJŠÍ
PAPIER

PLASTY

SKLO

KOVY

PAPIERNÁPOJOVÉ PLASTY
KARTÓNY

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

1. Snažte
sa NÁPOJOVÉ
odpad netvoriť vôbec.
KOVY
KARTÓNY

2. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá,
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
Napovie Vám aj označenie na obale:
Riaďte sa pravidlami svojej obce.
3. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia
prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
5. Obal označený

www.triedime.sk

patrí do triedeného zberu.

www.envipak.sk

www.vezmisi.ma

Marián Andrášik
vo veku 75 rokov
Ľuboš Krutý
vo veku 59 rokov
Oľga Jurovatá
vo veku 76 rokov
Jolana Malíková
vo veku 78 rokov
Karol Perička
vo veku 80 rokov
Anna Špányiová
vo veku 89 rokov
Anna Hajduková
vo veku 73 rokov
Rozália Jánošíková
vo veku 91 rokov
Karol Toráč
vo veku 58 rokov (rodák)
Anna Hudecová
vo veku 71 rokov (rodáčka)
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Počet obyvateľov k 01.01.2021 - 2242
Počet obyvateľov k 31.12.2021 - 2213

Narodili sa ...
07.01.2021 - Jakub Búran - rodičia Peter a Veronika Búranovci
02.02.2021 - Jakub Szojka - rodičia Peter Jarko a Anna Monika Szojkovci
28.02.2021 - Martin Janšík - rodičia Richard Janšík a Simona Mikušovičová
01.03.2021 - Linda Vozárová - rodičia Sebastián a Kristína Vozárovci
18.03.2021 - Timea Blažeková - rodičia Tomáš a Jana Blažekovci
30.04.2021 - Kristína Malíková - rodič Kristína Malíková
16.05.2021 - Tobias Kubisa - rodičia Tomáš a Denisa Kubisovci
02.06.2021 - Dávid Borák - rodičia Dávid Borák a Zdenka Heráková
05.06.2021 - Damian Kadúch - rodič Ružena Kadúchová
28.06.2021 - Matúš Kubíček - rodičia Daniel a Nikola Kubíčkovci
01.07.2021 - Terézia Vávrová - rodičia Juraj Vávra a Martina Huková
01.07.2021 - Laura Kubová - rodičia Ladislav a Lenka Kubovci
17.10.2021 - Matias Rehák - rodičia Tomáš a Helena Rehákoví
03.11.2021 - Peter Oravec - rodičia Ondrej Oravec a Zuzana Tománková
26.11.2021 - Filip Polák - rodičia Richard Polák a Barbora Olahová

Opustili nás ...
27.01.2021 - Patrik Luft vo veku 31 rokov
12.01.2021 - Luong Quoc Khanh vo veku 57 rokov
12.01.2021 - Ján Škápik vo veku 72 rokov
14.01.2021 - Helena Ligasová vo veku 89 rokov
15.01.2021 - Anna Tehlárová vo veku 78 rokov
12.02.2021 - Mária Michalková vo veku 93 rokov
20.02.2021 - Anna Závodná vo veku 80 rokov
26.02.2021 - Mária Škápiková vo veku 97 rokov
08.03.2021 - Michal Štefaňák vo veku 74 rokov
12.03.2021 - František Kuľka vo veku 56 rokov
15.03.2021 - Valeria Krajčová vo veku 92 rokov
31.03.2021 - Eduard Zajonc vo veku 71 rokov
17.04.2021 - Juraj Briják vo veku 84 rokov
18.04.2021 - Jaroslava Hasáková vo veku 66 rokov
09.05.2021 - Margita Holická vo veku 87 rokov
11.05.2021 - Milan Sopóci vo veku 84 rokov
12.05.2021 - Ján Vrablic vo veku 65 rokov
16.05.2021 - Terezia Jastrábová vo veku 80 rokov
20.05.2021 - Emília Hazuchová vo veku 96 rokov
23.05.2021 - Jozef Kozaitek vo veku 89 rokov
24.05.2021 - Mgr. Ivan Blažek vo veku 78 rokov

04.06.2021 - Anna Kupková vo veku 76 rokov
05.07.2021 - Radoslav Kozánek vo veku 39 rokov
16.07.2021 - Ján Vrablic vo veku 36 rokov
08.08.2021 - Miroslav Oravec vo veku 62 rokov
28.08.2021 - Helena Kučerová vo veku 88 rokov
12.09.2021 - Jozef Dubnička vo veku 61 rokov
16.09.2021 - Valentín Oslej vo veku 73 rokov
17.09.2021 - Anna Heráková vo veku 74 rokov
17.09.2021 - Jarmila Ondrúšková vo veku 85 rokov
22.09.2021 - Paulina Michalíková vo veku 87 rokov
01.10.2021 - Andrej Buchanec vo veku 31 rokov
12.10.2021 - Marta Sopóciová vo veku 77 rokov
28.10.2021 - Pavol Funka vo veku 20 rokov
31.10.2021 - Filomena Zubáková vo veku 84 rokov
08.11.2021 - Jozef Kanich vo veku 82 rokov
12.11.2021 - Ing. Darina Brožovičová vo veku 70 r.
25.11.2021 - Otília Malíková vo veku 90 rokov
03.12.2021 - Bohumil Ondrúšek vo veku 88 rokov
08.12.2021 - Ladislava Malíková vo veku 59 rokov
23.12.2021 - Viliam Pernecký vo veku 62 rokov

Zosobášili sa ...
26.05.2021
26.06.2021
12.06.2021
31.07.2021
07.09.2021
04.09.2021
11.09.2021
11.09.2021
18.09.2021

Bachratý Tomáš a Zákopčanová Nikola
Malík David a Suchá Michaela
Medlen Martin a Koporcová Veronika
Kršteník Michal a Kadlečíková Zuzana
Brezovský Branislav a Hajdučko Lucia
Kovács David a Fuknová Blanka
Pilát Tomáš a Jacková Klaudia
Pucheľ David a Lukáčová Kristína
Kupka Kamil a Babiarová Dana
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