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Slovo našej starostky
Vážení spoluobčania,
posledné mesiace kalendárneho roka sú zamerané
hlavne na tvorbu rozpočtu, všeobecne záväzných
nariadení obce o dani z nehnuteľnosti a miestnych
poplatkoch. Tieto musia byť najneskôr 15 dní pred
koncom roka schválené obecným zastupiteľstvom,
aby boli pre nastávajúci rok účinné. Pre rok 2012
obecné zastupiteľstvo schválilo sadzby daní
a poplatku na vývoz komunálneho odpadu
v minimálnej výške.
V zimnom období, kedy sa nedajú realizovať práce
vonku sme v januári využili a začali sme s obnovou
interiéru sály domu kultúry. S prácami budeme
pokračovať až v júni a ukončené by mali byť
najneskôr do konca augusta.
V novembri 2011 sme druhýkrát podali žiadosť
o nenávratný finančný príspevok na projekt Zberného
dvora Jablonica. Náš projekt bol schválený a dňa 15.
3. 2012 to bolo obci oznámené Ministerstvom
životného prostredia. Hlavnou aktivitou tohto
projektu bude vybudovanie dvora, v ktorom budú
umiestnené kontajnery na zber druhotných surovín,
skladový kontajner, obytný kontajner, biokompostéry
a nákup vozidiel, a to: špeciálne vozidlo Multicar,
traktorový náves a kolesový nakladač – traktor.
Vypracovali sme ďalšie žiadosti o poskytnutie
nenávratných finančných príspevkov (ďalej len
„NFP“) z Programu rozvoja vidieka. Dňa 9. 12.
2011 sme odovzdali žiadosť o NFP na projekt
„Chodník na ulici Červenej armády“. Jedná sa
o vybudovanie chodníka od domu kultúry až po
rodinný dom č. súp. 562.

Pokračovali sme v prípravách projektov a dňa 9. 2.
2012 sme odovzdali dve žiadosti o NFP taktiež
z Programu rozvoja vidieka. Jednu na projekt
„Obnova fasády obecného úradu a domu kultúry“
a druhú žiadosť na projekt „Obnova fasády hasičskej
zbrojnice, garáže a oplotenia“. Len čo silné mrazy
ustúpili začali naši občania, ktorí pracujú na menších
obecných službách s čistením priestranstiev v obci
i za obcou. Väčšia očista chotára nás čaká 14. 4.
2012.
Na zasadnutí OZ dňa 28. 2. 2012 boli I. úpravou
rozpočtu Príjmov a výdavkov obce Jablonica v r.
2012 schválené práce v školskej kuchyni a jedálni
pozostávajúce zo zmeny systému dodávky teplej vody
a riešenie samostatného vykurovania objektu.
V materskej škole je potrebné urobiť modernizáciu
sociálnych zariadení. Po veľkonočných sviatkoch
zahájime práce na rekonštrukcii Školskej ulice. Ako
budeme ďalej pokračovať s ostatnými plánovanými
akciami bude závisieť od finančných prostriedkov
obce a schválenia obecným zastupiteľstvom.
Alena Hazuchová, starostka obce

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa,
úprimne Vám všetkým želá
kolektív pracovníkov OcÚ Jablonica

Hospodárenie Obce Jablonica za rok 2011
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce
bol rozpočet obce na rok 2011, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 15. 11. 2010, uznes. č.
49/2010. V priebehu rozpočtového roka bol celkom
upravovaný štyrikrát a dvakrát na základe
rozpočtového opatrenia pre základnú školu.
Výsledky rozpočtového hospodárenie sú spracované
v celých € podľa výkazu Fin 1-04
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Rozpočet
schválený

Rozpočet
po úprave

Bežné príjmy
939 565
1 019 694
Z toho:
Daňové príjmy
555 815
609 495
Nedaňové
70 940
76 600
príjmy
Granty
312 810
333 599
a transfery
Kapitálové
0
0
príjmy
Finančné
operácie
55 500
119 178
príjmové
Príjmy obce
995 065
1 138 872
spolu:
Z toho: príjmy
pre finan. PK300 100
304 043
školstvo
+ vlastné príjmy
0
0
ZŠ
Bežné výdavky
504 680
528 078
obce
Kapitálové
79 220
126 755
výdavky
Finančné
operácie
31 736
46 674
výdavkové
Výdavky obce
615 636
701 507
spolu:
Bežné výdavky
300 100
304 043
RO, PK – ZŠ
OK – školská
34 500
35 452
jedáleň
OK – školský
18 000
17 170
klub detí
Použité vlastné
0
0
príjmy ZŠ
Výdavky
spolu:
968 236
1 058 172
obec+škola
Cudzie zdroje
0
0
na účte
Výsledok
rozpočtového
26 829
80 700
hospodárenia
Stav finanč. prostr. na účte a v pokladni
k 31.12.2011

Skutočnosť
k 31.12.201
1
1008414
597 809
77 841
332 764
0
119 178
1 127 592
303 961
7 883
487 740
126 514
44 647
658 901
303 860
35 452
17 170
7 883
1 023 266
4 629
116 838
116 838

Zo zostatku finančných prostriedkov sa na účely
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku
rozpočtu obce vylučujú nevyčerpané prostriedky zo
ŠR účelovo určené na dopravné žiakov vo výške
101 € a cudzie zdroje na účte vo výške 4 629 €. Po
spracovaní záverečného účtu obce bude vyčíslený
hospodársky výsledok, ktorý bude prevedený do
rezervného fondu na základe schválenia obecného
zastupiteľstva. Prostriedky rezervného fondu budú
použité na financovanie kapitálových výdavkov
v roku 2012.
Rozbor príjmov a výdavkov:
Bežné príjmy: prevažné časť zahŕňajú daňové príjmy
– výnos dane z príjmov FO, daň z nehnuteľností, daň
za psa, hracích prístrojov, za uloženie komunálneho
odpadu od TS, za vývoz odpadu od občanov.
Z nedaňových príjmov sú to poplatky z prenajatých
pozemkov a budov, z prenájmu reklamných plôch,
administratívne poplatky, cintorínske poplatky, za
miestny rozhlas, za predaj služieb, za vydobyté
nerasty, za prieskumové územia, za knižnicu
a kultúrne akcie, za opatrovateľskú službu, za stravné,
za znečistenie ovzdušia, poplatky od rodičov za MŠ,
úroky z účtov, refundácie.
Do tejto skupiny príjmov patria aj granty a transfery
určené na financovanie bežných výdavkov na
prenesené kompetencie t.j. financovanie osobných
a prevádzkových nákladov ZŠ, stravné, dopravné,
školské pomôcky, vzdelávacie poukazy, financovanie
matričnej činnosti, volieb a sčítania domov, bytov
a obyvateľov, interkulturálne vzdelávanie detí v MŠ
a dotácia pre deti v MŠ v predškolskom veku.
Kapitálové príjmy: obec v roku 2011 neevidovala.
Príjmové
finančné
operácie:
zúčtovanie
nevyčerpaných prostriedkov na dopravné a povodne
z roku 2010 a prevod prostriedkov do rezervného
fondu.
Vlastné príjmy Základnej školy: jedná sa o prevod
vlastných príjmov získaných z prenájmu, z poplatkov
za školskú družinu, z réžie v ŠKJ, z príspevku na
stravné.
Bežné výdavky: zahŕňajú financovanie osobných
a prevádzkových nákladov samosprávy, matriky,
finančnej oblasti, požiarnej ochrany, cestnej dopravy,
životného prostredia, kultúry, športu, cintorínov,
zdravotného strediska, materskej školy, základnej
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školy, jedálne a sociálnej oblasti. Do financovania
týchto oblastí patria náklady na všeobecné služby,
údržba budov a priestorov, údržba MK a chodníkov,
verejnej zelene, verejných priestranstiev, cintorínov,
vývoz kontajnerov z obce, vývoz odpadu od občanov
a PO v obci, náklady na verejné osvetlenie, príspevky
na činnosť organizáciám, náklady na kultúrnu
a športovú činnosť, poplatky bankách, splácanie
úrokov z úverov, členské príspevky združeniam,
stravovanie zamestnancov, dôchodcov a prepravné za
obedy, opatrovateľská služba, príspevok na
odkázanosť a sociálne príspevky rodinám.
Kapitálové výdavky: v hodnotenom období bolo
zakúpené do MŠ a ZŠ interiérové vybavenie, pre
Obcú výpočtová technika, financovaná zmena
územného plánu obce, projekt na plynofikáciu
školskej kuchyne a jedálne, projekt na nadstavbu
pavilónu MŠ, kanalizačné prípojky na ul. Trnavská,
rekonštrukcia strechy Domu kultúry, ktorá bola
vyfinancovaná z vlastných zdrojov a v roku 2012
nám budú náklady refundované z projektu MAS
Podhoran.
Finančné operácie výdavkové: splácanie istiny
z úveru banke Dexia a splácanie istiny z úveru ŠFRB.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou
subjektivitou: jedná sa o financovanie nákladov
základnej školy na normatívne výdavky (osobné
a prevádzkové náklady ZŠ) vo výške 285 895 €,
financovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného
prostredia vo výške 2100 €, nenormatívne výdavky
(vzdelávacie poukazy, dopravné) vo výške 11 010 €,
dotácie z ÚPSVaR (stravné, školské pomôcky) vo
výške 4 855 €, financovanie prevádzkových nákladov
z vlastných zdrojov vo výške 7 883 €, financovanie
originálnych kompetencií – školskej jedálne vo výške
35 452 € a školského klubu vo výške 17170 €.
Celkové výdavky za právny subjekt ZŠ činili
364 365 €.
Účtovná jednotka Obec Jablonica má Účtovnú
závierku zostavenú k 31. 12. 2011. Záverečný účet
obce bude predložený na prejednanie Obecnému
zastupiteľstvu
v najbližšom
termíne. Účtovná
závierka a Výročná správa Obce Jablonica za rok
2011 bude overená audítorom.
Ká

Hasičské auto IVECO DAILY v Jablonici
DHZ v Jablonici má už 122 - ročnú históriu. V rámci
okresu Senica sa radí medzi aktívne zbory, ale aj
v rámci obce je nepostrádateľným pomocníkom na
úseku požiarnej ochrany. V posledných rokoch, kedy
našu obec postihovali záplavy to boli dobrovoľní
hasiči, ktorí sa vždy aktívne podieľali na záchranných
prácach. I napriek tomu, že naše hasičské autá z roku
1971 potrebujú neustálu údržbu, vždy dokázali našim
ľuďom pomôcť. Samozrejme, že by sme prijali aj
novšiu techniku, ale finančných prostriedkov je na
všetkých úsekoch málo. Preto sme sa pokúsili zaslať
žiadosť o pridelenie hasičského auta na MV SR. Nie
veľmi sme však verili, že sa to podarí (raz sme sa už
v minulosti o to pokúsili).
Boli sme však všetci milo prekvapení, keď sme sa
dozvedeli, že hasičské auto dostaneme 4.marca 2012.
Pre nás, dobrovoľných hasičov
to bol dôvod
k oslave.
Nastúpený hasičský zbor na čele so starostkou obce
Alenou
Hazuchovou
privítal
v nedeľu
4. marca vzácnych hostí.
Z rúk ministra vnútra SR Daniela Lipšica prevzal
kľúče od nového hasičského auta IVECO DAILY
veliteľ DHZ Ivan Janovec. Pán minister polial auto
šampanským so želaním, aby nám dobre slúžilo
a hlavne, aby sme mali čo najmenej zásahov. Na
tomto krásnom okamihu prevzatia nového hasičského
vozidla, ktorý sa zapíše do našej histórie zboru, boli
prítomní aj priaznivci hasičov a spoluobčania.
Vďaka za vzácny dar, ktorý bude slúžiť hasičom na
ich dobrovoľnú činnosť, našim občanom a širokej
verejnosti.
Anna Dingová
DHZ Jablonica
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Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v obci Jablonica
Okrskové volebné komisie zistili tieto výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Účasť voličov v percentách
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z
cudziny
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa
§ 30 Z. o voľbách
Počet platných odovzdaných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú
politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
č. 1 Zelení
č. 2 Kresťanskodemokratické hnutie
č. 3 Strana demokratickej ľavice
č. 4 Slovenská národná strana
č. 5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
č. 6 Sloboda a solidarita
č. 7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
č. 8 NÁŠ KRAJ
č. 9 Strana zelených
č. 10 Ľudová strana Naše Slovensko
č. 11 SMER - sociálna demokracia
č. 12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
č. 13 Národ a Spravodlivosť - naša strana
č. 14 Komunistická strana Slovenska
č. 15 Strana Rómskej únie na Slovensku
č. 16 MOST - HÍD
č. 17 99 % - občiansky hlas
č. 18 Ľudová strana - Hnutie za demokratické
Slovensko
č. 19 STRANA + 1 HLAS
č. 20 Robíme to pre deti - SF
č. 21 Obyčajní ľudia
č. 22 Slovenská demokratická a kresťanská úniaDemokratická strana
č. 23 Strana občanov Slovenska
č. 24 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició
Pártja
č. 25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY
MOJSEJOVEJ
č. 26 Strana živnostníkov Slovenska

Okrsok
č. 1
896
476
53,12%

Okrsok
č. 2
962
576
59,88%

1 858
1 052
56,62%

0

0

0

476

576

1 052

467

566

1 033

0
28
0
27
43
20
0
0
1
2
270
8
6
6
0
5
6

4
47
1
37
56
17
2
0
4
8
315
5
4
9
0
6
10

4
75
1
64
99
37
2
0
5
10
585
13
10
15
0
11
16

5
0
1
0

1
2
0
2

6
2
1
2

35
0

25
0

60
0

0

0

0

1
3

8
3

9
6

Spolu

Ká
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Aj v Jablonici „pochovali basu“.
V sobotu, 18. februára, pred popolcovou stredou aj
v obci Jablonica ukončili fašiangové obdobie
tradičným „pochovaním basy“. Do tanca hrala
skupina The Brothers zo Smrdák. V sále domu
kultúry bolo veselo od 20.00 hodiny, keď za
sprievodu fašiangového pochodu vstúpili do sály
všakovaté masky a krojovaní a roztancovali všetkých,
čo sa prišli zabaviť. Po polnoci za tichého
smútočného pochodu vošiel do sály smútočný
sprievod, aby spoločne pochovali basu – čo je symbol
ukončenia fašiangov. Smútočnú reč aj odobierku
výborne zvládli členovia skupiny a za pomoci masiek
a ostatných smútiacich pochovali basu riadne, tak ako
sa patrí.
Zábava, na ktorej nechýbali na stoloch fašiangové
šišky, pokračovala až do rána. Zišli sa všetky vekové
kategórie, občania domáci, aj z okolia. Teší nás, že
všetci, ktorí prišli sa dobre zabavili. Ukázalo sa, že
o tento druh zábavy majú občania záujem a veľký
kultúrny dom v Jablonici, bol v tomto roku pre túto
akciu primalý.
Obecný úrad ďakuje všetkým, ktorí prišli v krásnom
jablonickom kroji a všetkým maskám, ktoré spestrili
túto fašiangovú zábavu.
Ká

„Marec“ – Mesiac knihy
Ak sa prenesieme o pár desiatok rokov naspäť,
presnejšie do r. 1955, kedy sa hľadal spôsob ako
posilniť predaj kníh, tak práve v tomto období sa
marec vyhlásil za mesiac kníh. Voľba mesiaca nebola
náhodná. Tento mesiac sa vybral preto, že sa vtedy
narodil aj zomrel významný šíriteľ knižnej kultúry na
Slovensku Matej Hrebenda.
Ani Obec Jablonica nezabúda na svojich čitateľov
a každoročne v tomto mesiaci doplní svoj knižný
fond o novinky. Svojim čitateľom ponúka pútavé
a častokrát strhujúce príbehy z rôznych žánrov
literatúry.
Možno práve jeden deň vám bude stačiť na prečítanie
svetového bestselleru Jeden deň od Davida
Nichollsa, ktorý rozoberá existenciu priateľstva
medzi mužom a ženou, ktorý sa aj napriek vzájomnej
príťažlivosti rozhodnú zostať priateľmi a nezačnú
spolu chodiť. Príbeh nie je klasickou lovestory, ale
skvele
vystihuje
životy
a ľudské
pocity
dvadsiatnikov, tridsiatnikov a štyridsiatnikov.
Príďte si po knihu, pri ktorej si oddýchnete
a načerpáte nové sily spolu s hrdinkou románu
Všetko sa začalo v Monte Carle alebo zažite

nebezpečenstvo, ale i pravú lásku pri čítaní Čo sa
deje v St. Tropez. Kúsok histórie, ale i romantiky to
všetko na vás čaká v novinke Mys poslednej nádeje
od C. Proctorovej. Táto historická dráma vás prenesie
do Austrálie a ponúkne podmanivý príbeh dvoch
mladých ľudí a zakázanej lásky, nebezpečnej
rovnako ako zem, ktorá ich obklopuje.
Dôkazom toho, že aj na Slovensku máme
talentovaných spisovateľov je aj Dominik Dán,
riešiteľ kriminálnych prípadov, ktoré sa stali v tzv.
„Našom meste“. Od tohto autora čaká na vás Noc
temných klamstiev, Sára a jeho posledná vyjdená
kniha Na podpätkoch.
Ak si požičiate akčný politický triler Nepriateľ štátu
od Jozefa Karika vyrazí vám dych – strieda sa v ňom
jeden nečakaný zvrat za druhým až do šokujúceho
finále. Mladý a talentovaný, tak by sme mohli nazvať
Jana Hargaša – objav roku 2010, ktorý sa vo svojich
príbehoch
pohráva
s mafiánskou
tematikou
ponúkajúcou mrazivý pohľad do nášho podsvetia.
Jeho diela Mám v pätách mafiu a Moja mafia vás
nepochybne zaujmú.
Pre čitateľky sú pripravené romány Vo víre života,
Kým uschnú tvoje slzy od súčasnej slovenskej
spisovateľky Marty Fartelovej a svieži román
k rannej káve Pralinky s chilli od Jany Benkovej. Na
cestu po exotike vás zavedie najnovšia evitovka
Sushi v duši. Záverom mi nedá ešte nespomenúť
Andreu Coddington pochádzajúcu z Radošiny
a žijúcu v New Yorku a jej bestseller Židovka
a Cudzia krv, do ktorých sa môžete po požičaní
začítať.
Toto je len zlomok kníh, ktoré naša knižnica zakúpila
v tomto roku a chce sa s vami, našimi čitateľmi,
o tieto príbehy podeliť. V tomto roku sme pre Vás
nakúpili celkom 58 nových titulov. Pre dospelých
čaká 39 nových kníh a na svoje si prídu aj deti
a mládež, pre ktorých je pripravených 19
tohtoročných noviniek.
Je škoda, že veľa ľudí stráca záujem o knihy a radšej
sa pozerajú na televíznu obrazovku a sledujú
televízne programy bez akejkoľvek hodnoty. Skúste
to zmeniť a príďte si požičať dobrú knihu, s ktorou
strávite príjemné chvíle. V knižnici nás nájdete
v týchto výpožičných hodinách:
Pondelok: 13,30 h - 15,30 h
Utorok: 13,30 h - 15,30 h
Streda:
13,30 h - 16,00 h
Štvrtok: 13,30 h - 15,30 h
Piatok:
13,30 h - 15,00 h
DK
5

Skúsme sa zamyslieť...
Kedy prídeme na to, že vznik a hromadenie odpadu
predstavuje výrazný zásah do životného prostredia.
Často si neuvedomujeme, že odpady obsahujú látky,
ktoré ohrozujú prakticky všetky zložky prostredia –
vodu, ovzdušie, pôdu, rastliny a živočíchy. Dôvodov
na separáciu odpadu nie je málo. Separácia odpadu
nám zabezpečuje čistejšie životné prostredie, šetrenie
prírodných zdrojov surovín a energie, redukciu
množstva odpadu na skládkach, elimináciu vzniku
čiernych skládok a možnosť opätovného využitia
odpadu recykláciou.
Je ťažko pochopiteľné, že niektorí občania sa ešte
stále nenaučili odpad separovať. Stačí si zájsť do
blízkeho okolia obce a určite sa každému z nás
naskytne nemilý pohľad na plastové fľaše, kovové
obaly, staré televízory, stavebný odpad a veľa ďalších
odpadov, ktoré sa v obci separujú. Častokrát si
kladiem otázku, či je naozaj jednoduchšie vyviezť
odpad za dedinu ako vyložiť vrece s odpadom pred
bránku domu. Avšak škodní nie sú len tvorcovia
čiernych skládok za dedinou. Správa Národného
kontrolného úradu ukázala, že v našej obci stúpa
podiel komunálneho odpadu a podiel separovaného
odpadu klesá. Na tomto negatívnom trende sa
podieľajú občania, ktorí dôsledne odpad netriedia
a do komunálneho odpadu dávajú aj taký odpad,
ktorý by sa dal po istých úpravách použiť ako zdroj
druhotných surovín. Zvlášť treba triediť papier,
plasty, kovy, sklo a biologicky rozložiteľný odpad,
ktorý tvoria najmä: kvety, konáre, lístie, pokosená
tráva, odpad zo záhrady. Správne triedenie odpadu
znižuje množstvo odpadu vyvážaného na skládku
a súčasne šetrenie primárnych zdrojov. Len pre
zaujímavosť
uvádzam
niekoľko
možností
zhodnotenia separovaného odpadu:
- zo 670 vyzbieraných a recyklovaných hliníkových
plechoviek môže by jeden bicykel,
- zo 150 vyzbieraných plastových fliaš môže byť
jeden koberec,
- z nápojových kartónov sa stávajú darčekové tašky,
- z oceľových plechoviek sa stávajú kľúče,
- z recyklovaného papiera sa vyrába napr. puzzle.
Každý prírodný odpad má svojho odberateľa
a spotrebiteľa. Naučme sa aj my troška tú našu
prírodu šetriť a vážiť si ju a skúsme sa naučiť uložiť
odpad tam, kam patrí. Možno prvým krokom
k pozitívnej environmentálnej zmene bude súťaž
„Čistý chotár“. Táto súťaž bude zameraná na
hodnotenie čistoty územia danej obce v porovnaní
s ostatnými obcami v území MAS Podhoranu
(Cerová, Osuské, Hradište pod Vrátnom, Prietrž,

Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš,
Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa,
Jabloňové a Pernek), vyhlasovateľa súťaže. Priložiť
ruku k dielu môže každý občan, ktorému záleží na
tom, aby bola jeho obec zasa o niečo krajšia a
zdravšia. Bez Vašej pomoci to ťažko zvládneme.
Bližšie informácie o tejto súťaži Vám včas oznámime
na
našej
webovej
stránke,
v rozhlase
aj prostredníctvom plagátov.
DK

Zo života školy...
Čo sme zažili v škole ? – príspevky pripravili
učitelia našej ZŠ
17.01. Snehuliáda ...
Konečne sme sa dočkali snehu! 17. januára 2012
druháci a žiacky parlament uskutočnili zimné
šantenie na snehu a stavanie snehuliakov. Školský
dvor sa premenil na rozprávkovú snehuliacku krajinu
- deti postavali veľmi pekných snehuliakov a
dokonca im požičali aj svoje čiapky. Mrzí nás, že táto
krása dlho nevydržala. Sú medzi nami aj takí, ktorí si
nevážia snahu iných a všetko vzápätí zničia.
Vydarená akcia pokračovala guľovačkou a sušením
mokrých vecí.

27.01. Tradičný detský karneval ...
V piatok 27. januára 2012 sa v telocvični našej
základnej školy uskutočnil tradičný detský karneval.
Po slávnostnom otvorení a promenáde masiek sa ujali
slova členovia žiackeho parlamentu: Kristínka
Bendová, Klaudia Konopová a Šimon Škápik,
ktorí si pripravili pre deti niekoľko zaujímavých
súťaží. Boli to súťaže:
1. Kto prvý nafúka balón
2. Tanec s balónom
3. Súťaž v jedení jablka
4. Kto nájde cukrík v miske s múkou
5. Nosenie pingpongovej loptičky na lyžičke
6. Múmia
Deťom sa súťaženie veľmi páčilo, každý bol
odmenený a víťazi dostali ešte aj ceny za
umiestnenie. Súťaže striedal tanec, pri ktorom si deti
mohli zatancovať. Ku karnevalu patrí aj tombola.
Ceny a sladkosti venovalo rodičovské združenie pri
ZŠ Jablonica. Zvlášť bola ocenená II.A ako trieda
s najväčším počtom masiek. Deti si pochutili na
sladkej torte a potešili sa aj odmene, príspevku na
školský výlet od pani riaditeľky. Karneval sa konal v
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,,komornejších podmienkach“, s iným programom
ako v minulosti, ale deťom sa veľmi páčil.

07.02. Zápis budúcich prvákov ...
Zápis prvákov pre školský rok 2012/2013 sa na našej
škole uskutočnil 7. februára 2012. Netradičnou
formou sa do zápisu zapojili aj naši terajší druháci a
jeden prvák. V kostýmoch rozprávkových postáv,
hravou formou pripravili budúcim prvákom rozličné
rozprávkové aktivity, ktoré boli zamerané na
overenie ich vedomostí a zručností. Predškoláci po
absolvovaní jednoduchých orientačných testov a
motivačného rozhovoru, pri ktorom pani učiteľky
Vulganová a Ňukovičová zisťovali orientačnú
úroveň správnej výslovnosti, jazykových zručností a
celkovej školskej zrelosti, riešili zábavné úlohy. Milé
bolo aj to, že za každú splnenú úlohu dostali odmenu
v podobe drobných darčekov, ktoré im zhotovili
druháci i starší žiaci, ako i sladkosti venované
Rodičovským združením pri ZŠ Jablonica. Po splnení
jednotlivých úloh všetci dostali pamätné zápisné listy
so svojím menom a dátumom zápisu. Zápisu sa
zúčastnili aj pani učiteľky V. Žáková, B. Oslejová,
Mgr. V. Ňukovičová a zástupca rodičov p.
Bachárová. Odbornú radu rodičom, ktorí požiadali o
odklad školskej dochádzky ich dieťaťa poskytla pani
A. Marečková, ktorá pracuje ako špeciálny pedagóg.
Počet zapísaných detí: 22 O odklad požiadali : 2
V budúcom školskom roku 2012/2013 budeme mať
jednu triedu prvákov. Tešíme sa na nich.

Marec je nielen Mesiacom knihy ....
2. 3. sa piataci zapojili do internetovej súťaže Hravo
ži zdravo. V piatich lekciách získavali nové
vedomosti o správnych stravovacích návykoch,
zdravom životnom štýle, riešili zábavné testy,
vypĺňali Denníček. Každý riešil nielen sám za seba,
ale získaval body aj pre triedu.
Súťaž je nová, zaujímavá, umožňuje zapojiť sa
nesúťažne aj starším žiakom.

Modrá škola – exkurzia
V priebehu mesiaca
žiaci I. a II. stupňa riešili
úlohy marcového kola vedomostnej súťaže projektu
Modrá škola. BVS ponúka súťažiacim aj odborné
exkurzie vo svojich zariadeniach, kde si môžu v praxi
overiť a doplniť svoje poznatky. 16.marca navštívili
vybraní žiaci Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava.

Testovanie 9
14. marca prebehlo v SR Testovanie 9 – žiakov 9.
ročníka. Aj naši deviataci si vyskúšali celoslovenské
meranie vedomostí, v zmysle zákona č. 245/2008 Z.
z. z hlavných predmetov, SJL a MAT.

Príroda a zvieratká nášho regiónu
V škole máme veľmi šikovné umelecky nadané deti.
Pani učiteľky vybrali a prihlásili výtvarné práce do
súťaže Príroda a zvieratká nášho regiónu, ktorú
organizoval Spoločný školský úrad Senica, CVČ
Stonožka
Senica
a Regionálna
organizácia
Slovenského poľovníckeho zväzu v Senici.
Medzi vystavenými prácami na výstave Trofeje
poľovnej zveri a ocenenými, sú aj naši autori:
II. kategória - Klára Žaludová – Jarabica,
III. kategória – Lucia Denkóciová – Stehlík v našej
záhrade, Dana Bachnová – Pestrofarebný kamarát
z lesa.
Kolektív učiteľov ZŠ

16.02. Exkurzia Atlantis science center ...
Už sme sa my piataci a šiestaci ZŠ Jablonica dlhšiu
dobu tešili na výlet do Levíc. Až do poslednej chvíle
sme mali obavu, či sa výlet uskutoční kvôli
vrtkavému počasiu. Ale uskutočnil sa. Výletu sa
zúčastnilo 30 žiakov, pani učiteľka Kukanová a pani
riaditeľka. Bolo nám na výlete výborne, až na cestné
zápchy kvôli dopravným nehodám. Zo školy sme sa
ráno pred ôsmou hodinou vybrali do autobusu, ktorý
nás čakal pri škole. Cesta do Levíc trvala 2,5 hodiny.
Po príchode sme čakali na exkurziu. Exkurzia sa
začala o jedenástej. Po chvíli nás rozdelili do dvoch
skupín. Štrnásť žiakov šlo s prvou pracovníčkou.
Ostatní žiaci išli s druhou pracovníčkou. Ukázali nám
všetky fyzikálne hračky a vysvetlili nám, ako sa
používajú. Po asi 20-tich minútach nám povedali, že
sa môžeme s hračkami hrať. Najviac nás bavilo
robenie bublín. Do bublín sa dalo aj obliecť. Ale
nakoniec bublina praskla. Z bublín sme mali stopy
mydlín na oblečení. Boli tam skoro všetci žiaci.
Chlapcov zaujalo aj hranie sa s bagrom. Dievčatá sa
zatiaľ venovali hre s rôznymi magnetmi. Potom sme
sa hrali aj v iných oddeleniach. Nakoniec sme sa zišli
dole v jedálni. Niektorí si aj zajedli. O trinástej
hodine sme odišli z tohto centra. Boli sme aj v Tescu
v Trnave. Za Trstínom sme mali hodinové zdržanie
kvôli havárii. Havaroval tam kamión. O pol piatej
sme sa vrátili domov. Z výletu sme boli všetci
nadšení. Radi tam pôjdeme znova.
Samuel Kristián Vacula , 5.A
7

Z činnosti našich organizácií...
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 Švajdová 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.
24.9. Zuzana Švajdová úspešne absolvovala so psom
Largo Fyduška
skúšku podľa medzinárodného
skúšobného poriadku IPO I. v Senici – Čáčove.
V príprave psíka na zaradenie do chovu pokračovala
15.10. vykonaním skúšky všestranného výcviku
SVV1 v KK Smolinské. Úspešne skúšku SVV1
absolvoval aj Miroslav Regásek.
22.10.2011 Bonitácia – Senica Čáčov – zúčastnila sa
Zuzana Švajdová so psom No Largo Fyduška
a Miroslav Regásek so svojou sučkou NO. Psíky
získali super hodnotenie a boli predané, aby mohli
ďalej slúžiť novým majiteľom.
V rámci získavania nových skúseností a zručností
sme pre dospelých členov i deti usporiadali návštevu
všetkých štyroch kôl ZZLK ( Holíč, Skalica, Gbely,
Jablonica). Videli sme dve stopárske a dve
obranárske kolá, rôznych psovodov, rôzne rasy psov
s ich osobitosťami v správaní.
17.12.2011 sa stretli členovia Kynologického klubu
Barvínek na klubovom preteku Najkrajší chlpatý
miláčik 2011. Svoje i psie zručnosti si zmeralo 6
psovodov, ktorí majú psov bez PP, alebo ešte nemajú
žiadnu skúšku.
Súťažili v disciplínach :
1.
Predstavenie psa a psovoda, 2. Ovládateľnosť na
vôdzke, pochody a obraty, privolanie, zastavenie, 3.
Prekonanie prekážky podľa výberu psovoda, 4.
Voľná disciplína – čokoľvek čo pes vie. Za každú
disciplínu mohol pretekár získať 10 bodov, spolu 40.

Sezónu 2011 sme ukončili slávnostne - Najkrajší
chlpatý miláčik 2011
Propozície boli pre tri výškové kategórie psíkov.
Všetky však mali výšku v kohútiku viac ako 50 cm,
preto boli v rovnakej kategórii.
Konečné poradie:
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1.

Lenka Hovanetová

2.

Adam Gočál

3.
4.
5.
6.

Viktória Jurovatá
Barbora Švajdová
Kristína Žiaranová
Ľubica Poláková

Maca bez PP
Huna
z Podskalky SK
Ketty bez PP
Danny bez PP
Džesi bez PP
Bigo bez PP

Body
34
32
31
30
29
18

Výkony hodnotil rozhodca ZŠK SR Ing. Štefan
Hamerlík. Pre všetkých bolo pripravené chutné
občerstvenie a vecné ceny.

- August – Letné záchranárske sústredenie 17. – 19.
8. 2012
- účasť 3-členného družstva vo varení gulášu
Jablonický kotlík 25.8. 2012
- September – V núdzi poznáš priateľa ( branný
pretek pre deti ) - 21.9.2012
- Október- beseda a tvorivá dielňa s účastníkom
Majstrovstiev sveta záchranárov´95 a ´97
- December - Najkrajší chlpatý miláčik – klubový
pretek 8. 12. 2012
Mgr. Anna Hamerlíková
predsedkyňa KK Barvínek

Záhorácka zimná liga Kynológie - 15. ročník
Na výstavách rôznej úrovne náš KK i obec úspešne
reprezentovala so sučkou Kern terrier Jana
Kratochvílová. Stručný prehľad úspechov:
Kern terrier – EXTRA COLLECTION FOR Solipse.
V roku 2011 dokončený JCH SR,
Klubový JCH SR,
Bratislava – CAJC,
Oblastná výstava Uherské Hradište – V1, Víťaz
triedy ( trieda mladých).
Celkovo 9x Víťaz triedy, 3x CAJC, 1x DANUBIUS
VÍŤAZ ( Najkrajšia suka Klubovej výstavy),
JUNIOR CHAMP. SR – Klubový JUNIOR CHAMP
. SR.
Trieda stredná :Wroclaw – Poľsko – CACIB, České
Budějovice – CACIB, Komárom – Maďarsko – Duo
CACIB, Nitra- Klubová výstava, Nitra DUO CACIB,
Wels – Rakúsko, Budapešť – Maďarsko.
V oblasti záchranárskeho výcviku sme sa venovali
spoločným tréningom praktického použitia psov.
Vytvorili sme družstvo dobrovoľných záchranárov,
ktoré môže pomáhať pri vyhľadávaní stratených osôb
i prírodných nešťastiach ako sú požiare a povodne.
Do novej sezóny 2012 sme vstúpili s veľkými
plánmi. Začali sme generálnou opravou prekážok
a prípravou podmienok pre cvičenie Agility.
11.3. sa uskutočnilo v Lučenci školenie rozhodcov
ZŠK SR zamerané na medzinárodný skúšobný
poriadok IPO. Zúčastnil sa na ňom Ing. Štefan
Hamerlík. V dňoch 24. a 25. 3. bude posudzovať
prvé skúšky podľa nového IPO poriadku v
Koválove.
Zaujímavé podujatia, ktoré pripravujeme :
- Jablonická trefa – súťaž v streľbe zo vzduchovky
24. -25. 6. 2012
- Júl – August - ,,zábavné stredy“ – cvičenie pre
začiatočníkov a deti, súťaže a opekania

Na pretekoch Záhoráckej zimnej ligy kynológie sa
zúčastňujú pretekári aj mimo Záhoria. Tieto preteky
sú zložené celkovo zo štyroch kôl, teda z dvoch
stopárskych
a dvoch
obranárskych
pretekov.
Riaditeľkou ZZLK je dlhoročná kynologička,
záchranárka, kvalifikovaná výcvikárka RNDr. Jana
Hamerlíková, ktorá je taktiež predsedníčkou
Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA.
1.kolo - stopársky pretek Záhoráckej zimnej ligy
kynológie /ZZLK/, Holíč /19.11.2011/ - naši
psovodi sa umiestnili takto:
1.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
2.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč
ILEX Malé uško,
4.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia a
5.miesto SVV - Milan Hyža a nemecký ovčiak
HARD Yveron.
2.kolo - stopársky pretek Záhoráckej zimnej ligy
kynológie /ZZLK/, Skalica /3.12.2011/. Na toto
kolo ZZLK nastúpilo 12 súťažiacich a naši 9 psovodi
tvorili až 75% súťažiacich. Najúspešnejšími boli:
1.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
2.miesto SMP - RNDr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka GINA Malé uško,
3.miesto SMP - RNDr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka DESA Malé uško,
4.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč
ILEX Malé uško,
5.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malá
bradáčka IRIS Malé uško,
6.miesto SMP - Petra Režnáková a malá bradáčka
HEXA Malé uško,
3.miesto SVV - Ivan Nosko a labradorka ZARA,
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4.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia a
5.miesto SVV - Milan Hyža a nemecký ovčiak
HARD Yveron.
3.kolo - obranársky pretek Záhoráckej zimnej ligy
kynológie /ZZLK/, Gbely /21.1.2012/. Tohto kola sa
zúčastnili 4 kynológovia zo ZKJ a umiestnenie bolo
nasledovné:
1.miesto SMP – RNDr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka GINA Malé uško,
2.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
3.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč
ILEX Malé uško,
5.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia.
4.kolo - obranársky pretek Záhoráckej zimnej ligy
kynológie /ZZLK/, Jablonica /25.2.2012/ sa konalo
na úspechmi preslávenom Kynologickom cvičisku
Združenia
KYNOLÓGIA
JABLONCIA
a samozrejme nechýbal výborne zorganizovaný
priebeh tohto podujatia. Pre divákov a pretekárov bol
k dispozícii bufet, podával sa guláš, varené klobásy
a pre vylepšenie atmosféry počas prestávok hrala
moderná hudba.
Umiestnenie domácich pretekárov bolo vynikajúce:
1.miesto SVV - Stanislav Hamerlík a nemecká
ovčiačka GABI Sing Sing Slovakia,
1.miesto SMP - RNDr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka DESA Malé uško,
2.miesto SMP - RNDr. Jana Hamerlíková a malá
bradáčka GINA Malé uško,
3.miesto SMP - Terézia Zonová a malá bradáčka
HAIDY Malé uško,
4.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malý bradáč
ILEX Malé uško,
5.miesto SMP - MVDr. Ján Hamerlík a malá
bradáčka IRIS Malé uško.
Zároveň na tomto 4. kole ZZLK v Jablonici bolo
celkové vyhodnotenie 15. ročníka ZZLK (všetkých
štyroch
kôl)
a úspechy
našich
domácich
reprezentantov boli obdivuhodné i tu, nakoľko
Najlepší obranár 15. ročníka ZZLK - Stanislav
Hamerlík a GABI Sing Sing Slovakia ( 366 bodov
zo 400) a najlepšia obrana ako samostatná
disciplína - RNDr. Jana Hamerlíková a DESA
Malé uško (99 bodov zo 100).
Fotografie z 15. roč. ZZLK môžete zhliadnuť na
www.kynologia-jablonica.sk
RNDr. Jana Hamerlíková

Správa o činnosti ZO SZCH Jablonica za rok
2011 ( výňatok )
Činnosť jednotlivých odborných komisií:
Hydinárska komisia pracovala pod vedením Cyrila
Smetanu a Mgr. Jaroslava Fedora. Táto komisia mala
zodpovednú úlohu, nakoľko pripravovala Oblastnú
výstavu, čo bolo spojené aj s fyzickou prácou či už
sa týka farbenia výstavných klietok alebo iných prác.
Pri farbení sa najviac podieľal Cyril Smetana, začo
mu právom patrí srdečné poďakovanie.
Členovia našej ZO chovajú tieto plemená, ktoré aj
krúžkujú: Cyril Smetana, Hempšír a Amrocks, Ing.
Štefan Hamerlík
Wyandotku oranžovú vlnitú,
s ktorou sa zúčastňoval výstav. Jeho hydina bola
výborne hodnotená. Na každej výstave získaval
čestné ceny a putovné poháre starostov obcí. Sezónu
ukončil účasťou na celoštátnej výstave v Nitre. Na
našej výstave získal
druhé miesto v súťaži .
Všetkých výstav sa zúčastnil aj Cyril Smetana.
Hydinu mal hodnotenú ako výbornú alebo veľmi
dobré mladé.
Gabriel Cintula chová a krúžkuje Vlašku jarabičiu.
Na našej výstave získal výborné ocenenie. Pavol
Malý choval a krúžkoval Plymutku bielu, čo je
náročné plemeno, čo sa týka výstav. Vyžaduje veľký
trávnatý priestor. Jedná sa o málo chovanú hydinu
s vysokou znáškou.
Juraj Briják choval Plymutku bielu, Plymutku modrú,
Amrocks, Australku čiernu, Velsunku malú, Hus
slovenskú, Hus labutiu, Kačku pižmovú a Mileflerku
zlatú. Zúčastňoval sa výstav, na ktorých získaval
prevažne na husi slovenské čestné ceny.
Jozef Tomek choval hydinu malú. Mária Fedorová
chovala Australku čiernu, ktorú tiež krúžkoval.
Milan Kocúrik choval Velsunku malú.
Je nutné pripomenúť, že čistokrvnú hydinu chovalo
omnoho viac chovateľov, ale ju nekrúžkovali, čo je
chyba.
Našej výstavy sa zúčastnili s hydinou: Ing. Štefan
Hamerlík, Cyril Smetana, Gabriel Cintula a Juraj
Briják.
Cyril Smetana vystavoval Am a NH, získal čestnú
cenu. Ing. Štefan Hamerlík vystavoval Wyandotku
oranžovú vlnitú, v oblastnej súťaži získal druhé
miesto. Juraj Briják vystavoval Hus slovenskú, na
ktorú získal čestnú cenu, ďalej vystavoval Hus
hrbolovú, Plymutku bielu, Velsunku jarabičiu.
Gabriel Cintula vystavoval Vlašku jarabičiu, ktorú
mal výborne hodnotenú.
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Je potrebné pripomenúť, že Oblastná výstava
hydiny mala dobrú úroveň. Bolo vystavených 98
kusov hydiny hrabavej, 21 plemien, 34 kusov
hydiny vodnej, 11 plemien.
Z oblasti Senica vystavovali členovia zo ZO Gbely,
Senica, Podbranč, Hlboké, Prietrž, Trstín. Je nutné
pripomenúť, že pod oblastný výbor Senica patrí
o mnoho viac organizácií.
Mimo oblasti vystavovali zo ZO Malacky, Myjava,
Trnava.
Miestna výstava holubov bola na dobrej úrovni, bolo
vystavených 200 holubov, 23 plemien. Značne bola
zastúpená národným plemenom Slovenský hrvoliak,
konkrétne 54 kusov.
Naši členovia vystavovali: Jozef Tomek, ktorý získal
putovný pohár starostky obce už tretíkrát a stal sa
jeho vlastníctvom. Ďalej vystavovali:
Milan
Jankovič, získal čestnú cenu, Ľudovít Oravec získal
čestnú cenu, Gabriel Cintula získal čestnú cenu a
Juraj Briják.
Viktor Koporec, mladý chovateľ, mal výborne
hodnotené holuby.
Pri príprave výstavy holubov značné množstvo hodín
odpracoval predseda holubiarskej komisie, Milan
Jankovič a predseda králikarskej komisie, Pavol
Malý. Jozef Tomek hlavne v priebehu výstavy. Je
potrebné spomenúť, že Jozef Tomek chová viacero
náročných plemien, zúčastňuje sa každý rok výstav
nielen v našej oblasti, ale aj v kraji, vrátane národnej.
Milan Kocúrik chová holuby: King americký, Český
stavák, Homer. Zúčastnil sa výstavy v Hlbokom.
Gabriel Cintula ako jediný náš člen chová a vystavuje
holuby : King americký biely.
Králikarska komisia pod vedením Pavla
Malého, Pavla Pisklu a Petra Beňu zaznamenala tiež
podstatne lepšiu úroveň oproti minulosti. Zásluhu na
tejto skutočnosti má Peter Beňa a Pavol Malý, ktorí
chovajú viacero plemien.
Peter Beňa choval
plemeno Český strakáč
a Castorex. Pavol Malý plemeno Český strakáč,
Viedenský zajačitý, Malý baran. Čistokrvných
králikov choval aj Juraj Briják, a to plemeno Veľký
svetlý strieborný, Castorex a Burgundský.
So
svojimi odchovmi sa uvedení chovatelia zúčastňovali
výstav.
Ľudovít Oravec choval Vb, čo je málo chované
plemeno. Na našej výstave čestnú cenu získal Peter
Beňa na králika Český strakáč.
Uvedenú činnosť našej ZO by nebolo možné
realizovať bez našich sponzorov, hlavne OcÚ

Jablonica a ďalších, tak ako sú uvedení v katalógu
našej výstavy.
Sponzorom srdečne ďakujeme
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Srdečné poďakovanie patrí aj našim členom, ktorí
sa podieľali podľa svojich možností a schopností na
činnosti ZO, úspešne reprezentovali obec.
Juraj Briják
predseda ZO SZCH Jablonica

Správa o činnosti komisie oviec a kôz
V ZO SZCH Jablonica boli 3 registrované chovy
oviec a kôz: šľachtiteľský chov kôz Farma Diana –
Ing. Štefan Hamerlík, úžitkové chovy Juraj Briják
a Ľudovít Harasník.
Výsledky činnosti:
Mgr. Hamerlíková zložila skúšky na hodnotiteľa kôz.
Zúčastnila sa spolu s Ing. Hamerlíkom
na
Ovenáliách v Zlobici v ČR a obsadila 5. miesto vo
Farmárskom viacboji.
Ing. Hamerlík vystavoval na Agrokomplexe v Nitre
dve dospelé dojné kozy a dva mladé capky narodené
v roku 2011.
Po prvýkrát sa konal počas AX Nákupný trh capov
naše dva capky, získali hodnotenie Elita rekord,
pričom jeden z nich získal 2. miesto a stal sa
Vicemajstrom SR. Oba boli predané na ďalšie
skvalitnenie chovov na farmy.
Na záver chovateľskej sezóny zorganizoval SZCH
v novembri na výstavisku AX Celoštátnu výstavu.
V expozícii kôz sme mali, kozu a capa (dovezených
z ČR) národného plemena Biela koza. Za kozu bol
farme Diana udelený pohár tajomníčky SZCH pre
Najkrajšiu kozu 2011.
Ing. Štefan Hamerlík

Zlobice 2011
Nákupné trhy capov a baranov sú významnou akciou
pre chovateľov. Jedni prídu predviesť svoj plemenný
materiál, ktorí ponúkajú na predaj, iní prídu obzerať
a nakupovať. Už takmer 15 rokov patríme na
Slovensku do prvej uvedenej skupiny. V tomto roku
sme sa s manželom rozhodli a zariadili povinnosti
tak, aby sme v kľude mohli navštíviť nákupný trh na
Zlobici. Išli sme s cieľom kúpiť capka, vhodného do
šľachtiteľského chovu na zlepšenie kvality
potomstva.
Všetko začalo super. Cesta netrvala dlho, lebo
bývame cca 30 km od štátnej hranice s ČR. Veľké
bolo sklamanie keď sme videli krásne ovečky,
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barany, no capkovia bielej kozy neboli. Atmosféra
bola vynikajúca, príjemní ľudia... Pre návštevníkov
pripravili organizátori mnoho zábavných súťaží.
Jednou z nich bol aj Farmársky päťboj. Súťažilo sa
v disciplínach: hod gumákom do diaľky, hod
vidlami, tak aby doleteli čo najďalej a zapichli sa do
zeme, slalom s fúrikom naloženým slamou
a zapichnutými vidlami na čas, ručné dojenie
umelého vemena a skákanie vo vreci.
V celkovom hodnotení som obsadila 5. miesto. Ako
jediný slovenský súťažiaci môžem povedať, že tá
,,športová farmárčina“ mi nejde tak dobre ako tá
skutočná. Zaujímavé boli ukážky výroby syra, jeho
netradičná úprava, varenie gulášu v kotlíku,
pastierske psy a vodná hudobná fontána o polnoci.
Hovorí sa, že koniec dobrý, všetko dobré. Nakoniec
sme mali predsa šťastie. Capka ER sme získali. To by
bol samostatný príbeh. Hanuš je ozdobou nášho stáda
kôz a už sa len tešíme na malé ,,hanuščatá“, ktoré sa
narodia niekedy začiatkom februára.
Mgr. Anna Hamerlíková
P.S. Krásne Hanuščatá sú na svete....
Činnosť ZOO krúžku pri ZŠ Jablonica. Od začiatku
roka 2011 do júna bolo prihlásených 22 detí, páčili sa
im zvieratká, no nemali záujem o vedomostnú súťaž.
Od septembra (čiže v ďalšom školskom roku) je
prihlásených 14 detí.
Zaujímajú sa o holuby
a králiky, navštevujú farmu Diana. Stretávajú sa v
stredu v popoludňajších hodinách. V decembri sa
zúčastnili súťaže ZOOviacboj, kde si zmerali sily
v netradičných disciplínach. Organizácia má jedného
mladého chovateľa aktívne sa zaoberajúceho chovom
holubov. Je to Viktor Koporec.
Mgr. Anna Hamerlíková
tajomníčka ZO SZCH Jablonica

Z lesného chodníčka...
Lesy sú neoddeliteľnou súčasťou našej existencie. Sú
dôležitým činiteľom pri udržiavaní rovnováhy
v prírode a života na Zemi. Sú najdôležitejším
producentom životodárneho kyslíka, preto ich
môžeme nazvať aj „ pľúcami Zeme ”. Či sa jedná
o rieky, pohoria, takmer vždy je na obzore les. Len
málo ľudí vie, čo sa v ňom v skutočnosti odohráva.
Len niektorí si uvedomujú, že voda netečie
z vodovodného kohútika, ale najčastejšie pramení
niekde v lese, že jednotlivé stromy tlmia hluk,

zachytávajú prach a sú útočiskom rozličných druhov
rastlín a živočíchov. Každý by mal poznať tieto
vzťahy. Les, respektíve lesné prostredie využívame
na rôzne aktivity, ale nesmieme zabúdať, že les rastie
veľmi dlho, až niekoľko ľudských generácií. No
v priebehu pár rokov sa ich množstvo výrazne
znížilo. Ľudia vyrúbali milióny stromov, aby mohli
variť, a zohriať sa.
Prírodné prostredie je v neustálej premene.
Najvážnejším zásahom do lesného prostredia je
vyrubovanie lesov. Druhou veľmi závažnou vecou je
znečisťovanie lesov množstvom odpadkov, čo ja
pokladám v súčasnosti za veľký problém. Je jedno
kam cestujeme, všade je kopa odpadkov, dovolím si
tvrdiť až „bordelu”. Je zarážajúce ako si ničíme
prírodu. Tak, ako si prinesieme veci do lesa, tak ich
zvyšky môžeme aj odniesť a zahodiť doma do
odpadkového koša. To sa týka aj znečisťovania
okolia ciest, kedy vodiči motorových vozidiel
vyhadzujú odpadky z áut. Pozrite sa na okolie ciest
na Bielej Hore. Jedným slovom katastrofa. A čo sa
týka prírody v Jablonici, stačí jedna jediná
prechádzka, aby si to normálny človek uvedomil.
Neničme si našu prírodu, pretože ona je naším
skutočným spoločným bohatstvom.

Z poľovníckeho kotlíka:
Jelenie plátky na šampiňónoch
Potrebujeme: 60 dag jelenieho stehna (prípadne iný
druh mäsa), štipka korenia, soľ, 4 polievkové lyžice
oleja, 10 dag údeného mäsa, 2 PL vína, 1 šálka
vývaru z kostí, 10 dag šampiňónov, 1 veľká cibuľa,
štipka wei-su, 1 PL rozpusteného škrobu.
Postup: Očistené, umyté jelenie stehno pokrájame na
plátky hrubé asi 1 cm. Tupou stranou noža zľahka
naklepeme, osolíme a okoreníme. V rozpálenom oleji
rýchlo opečieme po oboch stranách. Pridáme plátky
očistených, pokrájaných šampiňónov, očistenú,
posekanú cibuľu a na drobné kocky pokrájané údené
mäso. Na prudkom ohni krátko pomiešame,
zastriekame vínom a podlejeme horúcim vývarom.
Osolíme, pridáme wei-su a mierne zahustíme
rozmiešaným škrobom vo vode. Potom intenzitu
teploty znížime a asi 10 minút za stáleho miešania
pomaly dusíme. Nakoniec pokvapkáme olejom
a posypeme posekanou zelenou petržlenovou vňaťou.
Dobrú chuť.
Zdroj: Recepty z diviny a rýb
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Predstavujem Vám členov PZ Jablonica
Miloš Piroha – člen PZ Jablonica
1. Ako ste sa dostali k takej krásnej záľube akou
je poľovníctvo
K poľovnícku som sa dostal prostredníctvom môjho
otca, s ktorým som už ako malý chlapec chodieval na
poľovačky alebo len tak na vychádzky do revíru.
2. Určite máte veľkú zbierku trofejí. Na ktorú ste
najviac pyšný ?
Moja zbierka trofejí nie je veľká, spočítal by som ju
na prstoch oboch rúk lebo zatiaľ chodievam radšej do
prírody zver pozorovať ako loviť.
3. Venuje sa poľovníctvu ešte niekto v rodine ?
Momentálne okrem môjho otca už nikto, ale
spoločne s mojou manželkou a našim synom
Maximom veľmi radi navštevujeme prírodu,
obľubujeme prechádzky v lese a to najmä v zimnom
období, kedy zver tvorí čriedy a je väčšia
pravdepodobnosť, že ju počas prechádzok uvidíme.
4. Aký je Váš najkrajší zážitok z lesa ?
To som bol členom PZ Jablonica už asi štvrtý rok
a na jednej zo spoločných poľovačiek počas
nadhánky medzi oplôtkami mladiny bežal oproti mne
v plnej rýchlosti zdatný jeleň, ktorý sa rozhodol, že
otáčať sa nebude a radšej ma preskočil, no proste
bolo to niečo čo som zažil a videl prvý krát, jeleň
v skoku ponad moju hlavu, vtedy som si uvedomil
jeho majestátnosť a silu.
5. Ako vnímate zákon, ktorý zakazuje vjazd
motorových vozidiel do lesa ? Poprípade čo by ste
na ňom zmenili ?
K tomuto zákonu je ťažké sa vyjadrovať a nie len
k tomuto , ale ku všetkým pokiaľ sa ľudia nebudú
vyhovárať na to , že zákony sú na to, aby sa
porušovali a paragraf je preto tak zatočený , aby bolo
veľa možností ako tieto zákony obísť a nebyť za ne
postihnutý.
Jakub Horváth

Memoriál Ľudovíta Dobiaša
V posledný decembrový deň starého roka sa
v telocvični Základnej školy Jablonica uskutočnil
tradičný, v poradí už 7. ročník silvestrovského turnaja
vo futbale, od roku 2007 pomenovaný ako Memoriál
Ľudovíta Dobiaša. Rovnako tradične sme krátko pred
začiatkom turnaja na miesto posledného odpočinku
pána učiteľa položili kyticu vďaky. Hoci to spočiatku
vyzeralo oproti minulým rokom na trocha
skromnejšiu účasť, na turnaji sa napokon zúčastnilo

až 8 futbalových tímov: F. C. S. T. (Martin Búran, R.
Nestarec, Marek Kubisa, M. Polák, I. Harasník, P.
Šedivý), Red Devils (L. Peterka, J. Závodný, J.
Zubák, R. Ďuriš), Jim Beam (B. Ondrúšek, B.
Kolenyak, J. Peterka, A. Roman, L. Mihalcsak),
Bašavel (Ľ. Zajonc, A. Malík, D. Roman, T. Malík),
Ožrani (Domes, Holič, Kulka, Králik), Predátori (T.
Benek, Marek Jurovatý, M. Pavlík, Marcel Jurovatý),
Brena-K (A. Závodný, P. Fandel, S. Kupka, K.
Klásek) a Kávopiči (Fiala, Svatík, Puchel, I.
Krošlák). Turnaj tak ako vždy otvorili pani starostka
Alena Hazuchová a dcéra pána učiteľa Evička
Dobiašová. Hráčov čakali oproti minulým rokom
trocha obmenené pravidlá, pretože sa hralo na väčšie
bránky, ktoré sa nám podarilo zrekonštruovať. Tímy
boli rozdelené do dvoch skupín, ich víťazmi sa stali
F. C. S. T. a mužstvo Kávopičov, pričom
vyrovnanosť tímov sa opäť potvrdila tým, že ani
jeden z tímov nevyhral všetky skupinové zápasy. Po
zápasoch v základných skupinách boje pokračovali
štvrťfinálovým krížovým kľúčom: F. C. S. T. –
Ožrani 11:2, Predátori – Red Devils 8:5, Brena-K –
Jim Beam 5:4 po predĺžení, Bašavel – Kávopiči 4:7.
Po krátkom oddychu pokračovali semifinálové boje,
v ktorých sa proti sebe stretli tímy F. C. S. T. –
Predátori 11:6 a Kávopiči – Brena-K 2:3 po
predĺžení. V súboji o 3. miesto napokon porazili
osusko-senickí Kávopiči tím Predátorov 9:5.
Minuloročné finále sa zopakovalo a rovnako sa
zopakoval aj výsledok, keď po dvoch predĺženiach
totálne unavený tím Breny-K nestačil na oveľa
mladší, fyzicky a technicky lepšie vybavený tím F. C.
S. T. a podľahol mu 3:7, hoci v úvode zápasu, keď
ešte bolo koľko-toľko síl, viedol. Putovný pohár je
tak v správnych rukách a keďže sa ho chalanom
podarilo obhájiť už tretíkrát v rade, zostáva im
natrvalo a úplne zaslúžene. Na záverečnom
vyhodnotení sa ocenenia dočkali všetky mužstvá,
účastníci sa rozlúčili s vekovo najstarším tímom Red
Devils, ktorí boli pravidelnými účastníkmi od
začiatku organizovania turnajov, no uvážili, že
meranie síl s oveľa mladšími tímami a zvládnutie
fyzicky náročného turnaja, na ktorom sa v krátkom
slede odohrá naozaj veľmi veľa zápasov, ich už
veľmi vyčerpáva a chýbajú sily. Dúfame však, že
kaša sa nikdy neje taká horúca, ako sa navarí, a ešte
ich na turnajoch uvidíme. Je to však zároveň aj veľká
výzva pre tých mladších, aby po nás prevzali štafetu
v hre, ako aj v organizácii celého turnaja, pretože
rovnako ako v Red Devils, aj v tíme Brena-K
(druhom najstaršom tíme) je aj napriek dvom
finálovým účastiam za sebou cítiť silový hendikep
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v porovnaní s inými tímami. Tak ako minulý rok,
aj tento sme zostali v plusových finančných číslach
a zostatok 40 eur prenášame do ďalšieho ročníka,
či už pre nás, alebo pre našich organizátorských
pokračovateľov. Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na prípravách a úspešnom
organizovaní turnaja, všetkým zúčastneným
mužstvám, sponzorom(Obecný úrad Jablonica
zastúpený pani starostkou Alenou Hazuchovou,
manželom Kubalákovcom, Ing. Kamilovi Kupkovi
za BegamTrnava, autorizovaného predajcu
automobilov Peugeot), predsedníčke Únie žien,
pani Anne Nemečkayovej, Evke Dobiašovej, ale aj
fanúšikom, ktorí sa prišli pozrieť.
S vďakou Andrej Závodný.

Podujatie bude významným príspevkom k 750.
výročiu prvej písomnej zmienky o obci.
Bežeckej
slávnosti
v Gbeloch
i prvého
tohoročného zasadnutia organizačného výboru
Jablonickej „10“ sa zúčastnil i Mgr. Miroslav
Hazucha, športový publicista a autor literatúry
faktu. K 750. výročiu od prvej písomnej zmienky
o Jablonici pripravuje viac rokov knihu o Felixovi
Rímešovi, ilustrujúcu jeho polstoročný kultúrny
i športový zástoj. Na podujatí začal styk s médiami
pre propagáciu podujatí v jubilejnom roku obce.
/H/

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa

Bežecký pohár Tomášovi Zavadilovi
Premiéra Jablonickej „10“

Nela Peterková, Markus Mihál, Bianca Kostolná,
Lukáš Pinkava

Jablonický atléti – bežci vstúpili do roku 2012
pozoruhodným spôsobom. Na slávnostnom
vyhodnotení 3. ročníka Moravsko-slovenského
bežeckého pohára 14. januára v Gbeloch,
spočívajúceho z Grand Prix Slovácka a Grand Prix
Záhoria, bol medzi najlepšími jeden spomedzi
nich. Pohár za „strieborné“ druhé miesto v GP
Záhoria prevzal Jabloničan Tomáš Zavadil,
štartujúci za AŠK Grafobal Skalica. K tomuto
výsledku, ktorý dosiahol už po tretí raz za sebou
a tiež k 2. miestu v Trnavskej župnej bežeckej lige
2011 mu v tamojšom Dome kultúry blahoželala
i starostka obce Alena Hazuchová. Kyticu kvetov
od nej dostal i ďalší jablonický pretekár v GP
Záhoria Pavol Poláček.
Počas slávnostného programu, ktorého sa
zúčastnilo vyše tristo bežcov, organizátorov,
starostov miest a obcí, tiež sponzorov uvedených
podujatí, dostali prítomní už program tohoročného
Moravsko-slovenského
bežeckého
pohára.
Figuruje v ňom i podujatie, ktoré bude mať
premiéru v Jablonici. Kontakt s bežeckým hnutím
nadviazala delegácia jablonických organizátorov
a odovzdala účastníkom propagačný materiál
nových pretekov Jablonická desiatka – Memoriál
Felixa Rímeša. Preteky sa uskutočnia v 20
vekových kategóriách v sobotu 12. mája, ich
hlavným organizátorom bude obec Jablonica.

Opustili nás
Anna Ďurišová, Mária Mihalovičová, Ružena
Kalayová, Ivan Galba, Eva Pavlovičová, Anton
Smíkal

Blahoželáme jubilantom
V prvom štvrťroku sa dožili:
90 rokov Helena Beňová
80 rokov Ľudmila Tomková
Viera Sabová
Veronika Herdová

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
28. 4. 2012
28. 4. 2012

Stavanie mája
Kynologické preteky na počesť
vstupu SR do EÚ /10. ročník/
12. 5. 2012 Jablonická desiatka – Memoriál
Felixa Rímeša
12. 5. 2012 Ukážky športovej a záchranárskej
kynológie a dog-dancingu na akcii
Jablonická desiatka – Memoriál
Felixa Rímeša
26. 5. 2012 Stretnutie krojovaných skupín
26. 5. 2012 Turistický pochod – Tri hrady
Malých Karpát
1. 6. 2012
Medzinárodný deň detí
8.-10. 6. 2012 Kynologické výcvikové sústredenie
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