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Milí spoluobčania.
Všetci sme sa už tešili na tieto teplé jarné dni a iste sa zhodneme, že máj je jeden z najkrajších
mesiacov roka. Rozkvitnuté stromy,
lúky, trblietajúca sa zeleň, všade
plno kvetov - to je to, čo iste pohladí dušu snáď každého z nás. I v obci
máme veľa zelene, o ktorú by sme
sa mali aj patrične starať. Obec má
veľa priestorov, ktoré musí vykášať,
čo nie je celkom jednoduchá a lacná
záležitosť. Na druhej strane ale i občan je povinný starať sa o priestor
ktorý užíva v okolí svojho domu, či
pred domom, i keď často krát nie
je vlastníkom týchto plôch. Takto je
to ustanovené i v § 4 ods. 4 VZN č.
6/2015 o udržiavaní čistoty v obci,
správe a údržbe verejnej zelene na
území obce, o údržbe komunikácií
a verených priestranstiev v obci Jablonica:
„Vlastník alebo užívateľ preddomovej verejnej zelene, nachádzajúcej sa na pozemkoch, priľahlých
k nehnuteľnosti vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti, je povinný kosiť preddomovú trávnatú zeleň, ktorá
je súčasťou verejného priestranstva
v čase od 1.apríla do 30 septembra pravidelne, najmenej raz za dva
mesiace. Preddomovou trávnatou
zeleňou sa rozumie trávnatá zeleň,
rastúca na pozemkoch priľahlých
k nehnuteľnosti vlastníka alebo užívateľa, bez ohľadu na vlastnícke práva k týmto priľahlým pozemkom...“
O tejto téme som písal už
v minulosti, ale opätovne chcem
apelovať na občanov, aby si priestory pred a v okolí svojich domov udržiavali, kosili, veď je to v podstate
ich priestor, ktorý bez obmedzení
užívajú a majú ho stále na očiach...
Pri tejto príležitosti chcem podotknúť, že v lokalite oproti pošte
pri nákupnom stredisku, sme vyčistili zelený pás medzi cestou a parkoviskom, odstránili staré tuje, zasiali nový trávnik a vysadili jablone.

Cieľom a snahou bolo skrášliť daný
priestor, obnoviť zeleň, opraviť lavičky a pridať nové, nakoľko je to
také malé centrum obce, kde sa nachádzajú bytovky, obchody, pošta,
zdravotné stredisko, a z toho dôvodu sa tu sústreďuje veľa našich, ale
aj cudzích občanov. I napriek počiatočnej kritike niektorých občanov si
myslím, že dielo sa podarilo. A prečo jablone? No predsa je to symbol
obce, je to typický strom pre našu
obec i z historického hľadiska, a tento strom máme i v erbe. Chcem vysloviť presvedčenie, že táto zeleň
sa nestane terčom vandalov a bude
plne slúžiť všetkým občanom. Takisto pri Dome služieb za dvomi lavičkami sme zasadili tri javory, aby
sme tento priestor nielen skrášlili,
ale vytvorili i tieň pre oddychujúcich.
Ďalšia výsadba sa plánuje v okolí nových bytoviek po ich dokončení.
V mesiaci apríl sme si vyčistili chotár v rámci každoročnej akcie
„Čistý chotár“ (podrobnosti na inom
mieste). Možno konštatovať, že opäť
bolo pozbieraných menej odpadkov, ako po minulé roky, čo svedčí
o tom, že naši občania sa snažia vo
väčšej miere využívať najmä Zberný, za čo im patrí poďakovanie. Ale
bohužiaľ máme i takých, ktorý na
to ešte „nedorástli“ a nepochopiteľne vyhadzujú odpadky do prírody...
V súvislosti so Zberným dvorom by
som chcel opäť apelovať na občanov, aby v najvyššej možnej miere
odpad separovali a Zberný dvor navštevovali v čase otváracích hodín.
Prečo? No najmä preto, že keď prídu
mimo otváracích hodín, tak všetok
odpad, aj ten, ktorý sa dá separovať, vyhodia do kontajnerov na komunálny zmesový odpad. Prečo tam
vyhadzujú papier, sklo, plasty, keď
tieto možno dať do kontajnerov na
to určených a za takto vyseparovaný
odpad obec neplatí žiaden poplatok?
Naopak, ak sú tieto komodity v kontajnery na komunálny/zmesový odpad, tak obec za uloženie takéhoto

odpadu musí platiť nemalé finančné
prostriedky a úplne zbytočne!!! To je
taký problém prísť na Zberný dvor
vtedy, keď je otvorený a tam odpad
uložiť kam patrí ? Áno, súhlasím, že
nie vždy je to z rôznych dôvodov
možné, ale v tom prípade treba odpad vyseparovať doma a takto vyseparovaný ho možno uložiť mimo
kontajner k plotu a nakoľko je objekt
monitorovaný kamerami, naši pracovníci ho následne uložia tam, kam
patrí. Ďalšou, ale výnimočnou možnosťou, v prípade väčšieho množstva odpadu, je zavolať na obecný
úrad s prosbou o otvorenie Zberného dvora mimo otváracích hodín.
I keď je to neštandardné a pre nás
„nekomfortné“, je to lepšie riešenie,
ako uložiť tento odpad do kontajnera
na zmesový odpad, čo má za následok poplatok (a nie malý), za uloženie takéhoto odpadu na skládku.
V poslednej dobe rezonuje čoraz viac téma obchvatu Jablonice.
Ako ste zrejme všetci v médiách zachytili, na náš list, apelujúci na kompetentných, aby riešili katastrofálnu
dopravnú situáciu v Jablonici, nám
vo veci obchvatu bola z Ministerstva
dopravy daná odpoveď, že podľa
štúdie realizovateľnosti, Jablonica
obchvat nepotrebuje. Následne som
žiadal, aby nám bola štúdia daná
k dispozícii, čo sa nestalo, preto bol
24. 4. 2018 zaslaný ďalší list priamo ministrovi, aby nám sprístupnili štúdiu realizovateľnosti a hlavne
aby prehodnotili svoje stanovisko
a zaradili obchvat Jablonice na realizáciu spolu s obchvatom Senice.
Samozrejme spolupracujeme v tomto „boji za obchvat“ aj s aktivistami
a nezostáva nič iné len bojovať, dúfať a veriť...
Záverom mi dovoľte ako vždy
z tohto miesta, popriať vám všetkým krásne jarné dni, pohodu doma,
v rodine i na pracovisku a ...úsmev
na tvári.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Hospodárenie
Obce Jablonica za rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia bol rozpočet
obce Jablonica, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa
16.11.2016, uznes. č. 65/2016 s hospodárskym výsledkom + 121 945 €.
V priebehu rozpočtového roka bol
rozpočet celkom upravovaný päť
krát. Po poslednej piatej zmene bol
hospodársky výsledok upravený na
sumu + 128 458,- €.
Celkové skutočné príjmy boli
k 31.12.2017 vo výške 1 452 145,79
€. Prevažnú časť zahŕňajú bežné
príjmy v sume 1 376 675,26 €, ktoré sa skladajú z daňových príjmov,
nedaňových príjmov a z grantov
a transferov. Granty a transfery sú
určené prevažne na financovanie
bežných výdavkov v základnej škole
(355 185,84 €), matričnej činnosti,
pobytu a evidencie obyvateľstva,
civilnej ochrany, životné prostredie
a iné, patria sem aj dotácie pre deti
v materskej škole, dotácie na zamestnanie nezamestnaných a na revitalizáciu parku. Do celkových príj-

mov patria aj kapitálové príjmy
vo výške 10 530 € (sú tu zahrnuté
príjmy z predaja majetku a prijaté
dotácie), príjmové finančné operácie v sume 47 041,66 € (zahŕňajú
prevod prostriedkov z rezervného
fondu a nevyčerpané prostriedky zo
štátneho rozpočtu) a vlastné príjmy
základnej školy v sume 17 898,87 €
(jedná sa o prevod vlastných príjmov získaných z prenájmu, poplatkov za školskú družinu, z réžie školskej jedálne a pod.).
Celkové skutočné výdavky
boli vo výške 1 216 213,92 €. Najväčšiu časť tvoria bežné výdavky
v sume 647 500,20 € (zahŕňajú financovanie osobných a prevádzkových nákladov samosprávy, matriky, požiarnej ochrany, dopravy, za
likvidáciu odpadov, životného prostredia, kultúry, športu, cintorínov,
zdravotného strediska, verejného
osvetlenia, materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a sociálnej oblasti). Taktiež do celkových
výdavkov patria kapitálové výdavky
spolu 125 530,05 € (najvýznamnejšie boli investície do revitalizácie

Aktuálny stav pripojenosti
na splaškovú kanalizáciu II. etapy
Obec Jablonica v rámci udržateľnosti projektu „Jablonica splašková kanalizácia II. etapa,“
vždy k 31. 03. kalendárneho roka,
upresňuje počet domácností pripojených na kanalizáciu.
Na základe poskytnutého zoznamu producentov odpadových vôd
z BVS, a.s. bolo zistené, že k 31.
03. 2017 je na tlakovú kanalizáciu,
v rámci ktorej bolo vybudovaných 63
prípojok, pripojených 38 domácností. Zostáva ešte 25 domácností, ktoré majú pred svojou nehnuteľnosťou
vybudovanú prípojku, ale pripojení
nie sú. Na gravitačnú kanalizáciu, na
ktorej bolo vybudovaných 131 prípojok, bolo pripojených 113 domácností a zostáva 23 domácností ktoré
nie sú pripojené.
Aktuálna percentuálna pripojenosť domácností a podnikov predstavuje 77.72 %. Mimo schválený
a zrealizovaný projekt boli vybudo-

parku, oprava autobusových zastávok, úprava priestranstva pri dele,
rekonštrukcia dela, údržba priestorov MŠ, projektová dokumentácia
– kanalizácie III. etapa, nákup vozidla pre DHZ, rozšírenie kanalizácie v ZŠ, rekonštrukcia chodníkov
v ZŠ, parkovisko pri evanjelickom
cintoríne, rekonštrukcia a modernizácia budovy mimoškolskej činnosti), výdavkové finančné operácie
v sume 23 882,41 € sem sa zahŕňajú
výdavky za splácanie úverov a bežné výdavky základnej školy v sume
419 301,26 € jedná sa o financovanie školy, financovanie originálnych
kompetencií – školskej jedálne,
školského klubu detí.
Výsledok rozpočtového hospodárenia obce je vo výške + 235
931,87 € a po odpočítaní nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu účelovo určených na bežné výdavky a nevyčerpaných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby
a opráv v sume - 21 523,74 €.
Možno konštatovať, že obec
hospodárila v roku 2017 s celkovým
prebytkom v sume + 214 408,13 €.
Ing. Silvester Nestarec
Erika Dvorská

Zápis detí do MŠ

vané 2 prípojky na tlakovej kanalizácii a 2 prípojky na gravitačnej kanalizácii.
Počet pripojených domácností, respektíve počet ekvivalentných
obyvateľov pripojených na kanalizáciu je hodnotiacim ukazovateľom
oprávneného využitia finančných
prostriedkov z EÚ. Ak ho obec nesplní, hrozí jej vrátenie alikvotnej časti
poskytnutých finančných prostriedkov, čo by nebolo dobré. V čase monitorovacieho obdobia, ktoré končí
30. 03. 2020, vlastníci stavieb alebo
pozemkov, kde vznikajú odpadové
vody, a pred ktorými je vybudovaná kanalizačná prípojka, sú povinní
sa na ňu pripojiť. Ak do tohto termínu nehnuteľnosť pripojená nebude, obec postúpi vec na správne
konanie Okresnému úradu Senica odboru starostlivosti o životné prostredie.
Alena Hazuchová

Materská
škola
Jablonica
oznamuje rodičom detí, že zápis detí
do MŠ na školský rok 2018/2019 sa
bude konať v dňoch 14. 05. - 18. 05.
2018. V týchto dňoch si taktiež môžete vyzdvihnúť Žiadosť o prijatie
dieťaťa do MŠ.

Ochrana lesov
pred požiarmi
Okresné riaditeľstvo HaZZ
Senica vydalo opatrenie na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi, ktoré obsahuje podrobné pokyny, jednotlivé povinnosti i zákazy
pre právnické i fyzické osoby. Apelujeme na občanov, aby dodržiavali
zásady ochrany lesov pred požiarmi
a chránili tak seba i prírodu. Viac
informácií nájdete na stránke obce
www.jablonica.sk

Mgr. Martin Štvrtecký
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Boj za zlepšenie
dopravnej situácie v obci
Na začiatku marca 2018 adresoval starosta obce list priamo
ministrovi dopravy a výstavby SR
Árpádovi Érsekovi, v ktorom znovu
apeloval na riešenie nepriaznivej dopravnej situácie na ceste I/51 v obci
Jablonica, čiže obec vyvíja neustály
tlak na kompetentné orgány, aby sa

dopravná situácia zlepšila, napríklad
vybudovaním obchvatu obce, opravou povrchu vozovky a rekonštrukciou a rozšírením mosta cez rieku
Myjava.
Dňa 21. 03. 2018 bola doručená na Obecný úrad odpoveď, v ktorej ministerstvo uvádza, že v roku

Varianty prípadného obchvatu Jablonice
Nakoľko veľa občanov sa informuje v súvislosti s „kauzou“ obchvatu Jablonice, kadiaľ by mal byť
prípadný obchvat smerovaný, prikladáme grafickú časť zo štúdie, ktorá
sa týka územia obce Jablonica. Obchvat by mal byť situovaný severovýchodnou trasou - variant „A“ a „C“

v smere od Senice za Novým dvorom
(Majerom) vľavo a vyústi za Jablonicou v smere na Trnavu na rovine
pred Bosým Jarkom. Variant „B“ nepočíta s obchvatom Jablonice, uvažuje len o oprave cesty I/51.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

2017 bola vykonaná štúdia realizovateľnosti úseku Holíč - Senica
- Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou,
ktorá nepreukázala opodstatnenosť
realizácie obchvatu obce. Preukázala však potrebu rekonštrukcie mosta
cez Myjavu z dôvodu zlého stavebného stavu a nevhodného šírkového usporiadania. Predmetná rekonštrukcia je zaradená do návrhu
opráv na rok 2018, avšak realizácia
závisí od výšky pridelených finančných prostriedkov.
Mgr. Martin Štvrtecký

Petícia
za obchvat Jablonice
Oznamujeme občanom, že
v mesiaci máj navštívia domácnosti
aktivisti s petíciou za obchvat Jablonice.
Aktivisti budú označení tričkom Obce Jablonica.
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Výber daní
a poplatkov za odpad
Obecný
úrad
Jablonica
oznamuje občanom, že sa začali vyberať dane z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za
komunálny odpad. Žiadame občanov aby si uvedené dane a poplatok prišli uhradiť v čo najkratšom termíne.

Výročná schôdza
dôchodcov
Naša
Jednota
dôchodcov
sa zišla na výročnej schôdzi dňa
6.marca 2018, aby zhodnotila svoju
činnosť za uplynulý rok. Za Okresnú
organizáciu JDS Senica sa zúčastnila jej predsedníčka Anna Ševčíková a Mária Jamrišková, nechýbal
ani starosta obce Ing. Silvester Nestarec a predsedovia spoločenských
organizácií.
Správa o činnosti za rok 2017
obsahovala bohatú a rôznorodú aktivitu a činnosť, na ktorej sa naši
seniori podieľali. Predložená bola
i správa o hospodárení. Uskutočnila
sa aj voľba nového výboru na ďalšie
4-ročné obdobie, kde bola za pred-
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sedníčku organizácie opäť zvolená
pani Kvetoslava Otépková, ktorá
nás bude zastupovať aj ako delegátka na Okresnom sneme v Senici.
Na VČS sme schválili aj Plán
činnosti na rok 2018. K našej činnosti sa pochvalne vyjadrili aj naši
prítomní hostia.
Účasť členov bola veľmi dobrá, nechýbala ani družná debata,
výmena skúseností pri chutnom občerstvení.
Anna Dingová, JD

Veľtrh Záhradkár
Dňa 12. apríla 2018 sa naši
členovia Jednoty dôchodcov zúčastnili veľtrhu Záhradkár, ktorý sa
konal v Trenčíne. Súčasťou boli aj
výstavy Poľovníctvo, Včelár a Zdravý životný štýl. Z množstva rôznorodých druhov kvetov, ovocných
stromčekov, kríkov, zeleninových
priesad, záhradkárskych pomôcok,
remeselných výrobkov, sladkých
dobrôt a množstva iného tovaru
sme mali možnosť vyberať a nakupovať podľa svojho záujmu. Bolo čo

pozerať, obdivovať, ale aj načerpať
nové a zaujímavé nápady. Náš výlet
sa vydaril, lebo k nemu prispelo aj
pekné slnečné počasie.

Anna Dingová, JD

Burza ošatenia
Územný spolok Slovenského
Červeného kríža začal v roku 2017
uskutočňovať zber obnoseného zachovalého šatstva, ktorého sa nám
podarilo vyzbierať veľké množstvo.
Postupne sme ho poskytovali na
ďalšie využitie. Keďže každú prvú
sobotu v mesiaci preberáme obnosené zachovalé šatstvo, ktoré sa dá
ešte využiť, rozhodli sme sa prostredníctvom burze ponúknuť ho aj
našim občanom. Po prvýkrát sme
burzu ošatenia uskutočnili v dňoch
16. - 17. marca 2018, čím sme chceli pomôcť aj našim rodinám. Takýto
spôsob pomoci sa často využíva aj
v mestách a obciach. Všetci, ktorí
prišli, vybrali si podľa svojej potreby, vkusu a vyjadrili svoju spokojnosť. Vieme, že niekedy sa ťažko
zvyká na niečo nové, no i napriek
slabšej účasti sa pokúsime burzu
ešte zopakovať.
Anna Dingová, Ús SČK

Deň zdravia
Dňa 21. marca 2018 uskutočnil náš Územný spolok SČK pre
svojich členov Deň zdravia spojený s príjemným posedením pri bylinkovom čaji. Pani Anna Hyžová,
školiteľka SČK si pre nás pripravila zaujímavú prednášku spojenú
s ukážkou vhodných cvikov pri úniku moču. Zdravotná sestra pani Veronika Kopúnková nám zmerala činnosť srdca a percento okysličovania
krvi a tiež meranie tuku v krvi. Naša
členka pani Valéria Gažová, zdravotná sestra záujemcom odmerala
tlak krvi.
Pri chutnom bylinkovom čaji,
ktorý nám pripravovala naša predsedníčka pani Mária Oľga Šimková,
sme si vymenili skúsenosti a dobré
rady týkajúce sa bežných zdravotných problémov ako je cukrovka,
vysoký tlak, herpes, afta...
Niekedy je dobre vyskúšať
si aj jednoduché overené recepty,
ktoré nám pomôžu.
Anna Dingová, Ús SČK
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Biblická olympiáda
2018 - školské kolo
Dňa 26. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. V tomto školskom roku si žiaci zmerali svoje sily v poznatkoch
z Biblie, Téma: Poslušnosť Božiemu hlasu.
V kategórii žiaci II. stupňa
ZŠ získali od 0 až 45 bodov v poradí: Masár Gregor zo 6.A - 45 bodov, Žaludová Klára 42 bodov z 8. A,
Kristína Malíková 34bodov, Barbora
Malíková 31 bodov tiež z 8. A triedy.
Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom o preukázaný záujem
o poznatky zo Svätého Písma.

Obvodné kolo
Hurbanovho
pamätníka
V utorok 13. marca sa uskutočnilo v ZUŠ v Senici obvodné kolo
súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník.
Reprezentovali nás víťazi školského kola Karolína Mihelová, Adela
Gbelcová, Michal Kocúrik a Miroslav
Macko. Ich prednesy sa v silnej konkurencii recitátorov zo škôl z okolia Senice odbornej porote zapáčili
a domov si žiaci priniesli nasledovné
ocenenia:
- Adela Gbelcová získala 3. miesto
v prednese prózy v 1. vekovej kategórii,

školského klubu. Výstavka navodila
tú pravú predveľkonočnú náladu.
- Michal Kocúrik získal 3. miesto
v prednese poézie v 2. vekovej kategórii
- Miroslav Macko v 3. vekovej kategórii obsadil 3. miesto v prednese
prózy.
Za skvelú reprezentáciu
všetkým ďakujeme a k úspechu
blahoželáme.

MAREC –
mesiac knihy
Marec - mesiac knihy je opäť
tu. Tradične v tomto období sa
spoločne so žiakmi viac zamýšľame nad tým ako trávia svoj voľný
čas a či v ňom siahnu i po knihách.
V dnešnom svete plnom elektronických médií je kniha v úzadí. Deti čítajú menej, viac času trávia pri televízii, počítači či tablete... Je preto
na nás - učiteľoch i rodičoch, aby
sme motivovali deti k čítaniu kníh.
Preto sme v školskej knižnici zrealizovali projekt – Akú knihu čítam.

Veľkonočná výstavka
V dňoch 22.marca – 28.marca sa konala na prízemí v B pavilóne
Veľkonočná výstavka žiackych prác.
Boli tu vystavené práce žiakov, ktoré robili na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. So
svojimi prácami sa zúčastnili i deti zo

Deň učiteľov
Deň učiteľov sa oslavuje v deň
narodenia pedagóga Jána Ámosa
Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje
znalosti, trpezlivosť a obetu úctu
a poďakovanie. Pri príležitosti Dňa
učiteľov navštívil našu školu v popoludňajších hodinách pán starosta Silvester Nestarec. Poďakoval sa
všetkým zamestnancom školy, ktorí sa snažia venovať svoj pracovný
i osobný potenciál, skúsenosti, ale
aj srdce povolaniu, ktoré vychováva
a vzdeláva budúcu generáciu.

Posedenie
pri príležitosti
Medzinárodného
dňa žien
Pri príležitosti MDŽ navštívil
našu školu v popoludňajších hodinách pán starosta Silvester Nestarec. Zablahoželal všetkým zamestnankyniam školy k ich sviatku.
Poďakoval sa im za to, že venujú svoj
pracovný i osobný potenciál, znalosti, skúsenosti, ale aj srdce svojim
najbližším, rodine, práci a poprial im
veľa zdravia a trpezlivosti.
Kolektív autorov ZŠ

Divadlo k MDŽ „Všetko o ženách“
Dňa 09. 03. 2018 Obec Jablonica pri príležitosti MDŽ pripravila
vynikajúce divadelné predstavenie „Všetko o ženách“ od známeho
chorvátskeho dramatika Mira Gavrana so skvelým hereckým obsadením,
a to Bibianou Ondrejkovou, Andreou
Karnasovou a Andreou Profantovou.
O tom, že sa divadelné predstavenie páčilo, svedčí plná sála
Domu kultúry a neutíchajúci potlesk
návštevníkov po predstavení.
Mgr. Katarína Závišová
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Oslobodenie obce
a odhalenie pamätníka –
dela

Jednu z najvýznamnejších kapitol v našej histórii, koniec 2. svetovej vojny si v tomto čase pripomínajú mestá a obce. Naša obec si tiež
tento významný deň 6. apríl 1945
pripomenula pietnou spomienkou.
V tento deň bola Jablonica oslobodená vojskami 2. ukrajinského frontu, zložené zo sovietskych a rumunských armád pod velením maršala
ZSSR Rodina Jakovleviča Malinovského, Prvej gardovej mechanizovanej jazdeckej skupiny generálporučíka Ivana Alexandroviča Plijeva, 53.
armádou generálporučíka Ivana Mefodieviča Managarova a 1. rumunskou armádou.
73.výročie oslobodenia našej
obce bolo spojené s odhalením zrekonštruovaného pamätníka - dela.
Počas celej pietnej spomienky držali
čestnú stráž pri dele členovia klubov
vo vojenských historických uniformách.
Našej oslavy sa zúčastnil prvý
tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Sergejevič Ryžov. Po položení vencov, slovenskej
a ruskej hymne sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Silvester Nestarec. Vo svojom príhovore k oslobodeniu našej obce pripomenul, ako
ťažko sa sloboda rodila, čo všetko
oslobodeniu predchádzalo. Spomenul aj našich občanov, ktorí bojovali
za našu slobodu a položili svoje životy - Albert Horváth, Anna Michlová,
Ladislav Šeliga, štábny kapitán Jozef Hazucha, Štefan Štefík, Jozef Zúbek. Všetci, ktorí položili svoje živo-

ty za našu slobodu, si zaslúžia našu
spomienku a vďaku. Prítomným sa
prihovoril aj prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Nikolaj Sergejevič Ryžov.

Druhú svetovú vojnu pripomínal aj pamätník umiestnený v parčíku, kde bolo v začiatkoch 70-tych
rokov umiestnené delo, ktoré nám
venoval Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie. Keďže zub
času na ňom zanechal svoje stopy,
krásna a ušľachtilá myšlienka opraviť a zrenovovať toto delo sa zrodila
v hlave nášho mladého spoluobčana

Daniela Šimka. Spolu s členmi Klubu
vojenskej histórie Svoboda, Senica
a Dojč, ako aj so starostom obce,
ktorí boli naklonení tejto myšlienke,
začali konať, vybavovať potrebné
záležitosti, aby sa delo dostalo do
opravy a získalo takú podobu, akú
má teraz. Veľa vecí na dele chýbalo a preto museli byť doplnené. Delo
sa rozoberalo na našom PD Záhorie a následne sa striekalo v Novom
Meste nad Váhom. Vyše 450 hodín
na jeho oprave odpracovalo 14 ľudí.
Delo bolo opravené z finančných
prostriedkov obce, ale aj za finančnej pomoci Veľvyslanectva Ruskej
federácie na Slovensku, za čo im
patrí naše veľké poďakovanie. Treba
poďakovať aj našim spoluobčanom
Martinovi Oravcovi, Borisovi Vráblovi, Michalovi Mikulčíkovi, ktorí sa podieľali na oprave dela pod vedením
Daniela Šimka. Vysokou mierou sa
podieľali na rekonštrukcii aj občania z iných obcí Peter Šalík, Václav
Bureš, Peter Žofčák, Martin Kontra
a iní, ktorým patrí tiež naše poďakovanie. V závere oslavy bol pamätník
odhalený. Zostáva už len na nás, aby
sme sa o zrekonštruovaný pamätník
starali a nedopustili jeho poškodzovanie.
Členovia Klubov vojenskej histórie pripravili aj pútavú výstavku

fotografií a predmetov pochádzajúcich z vojnových čias. Nechýbali tu
ani uniformy druhej Štefánikovej brigády Jána Reptu, uniformy červenej
armády, uniformy československej
jednotky v ZSSR. Všetkým, ktorí sa
pietnej spomienky zúčastnili, a tak si
uctili pamiatku našich osloboditeľov,
patrí naše poďakovanie.

Anna Dingová
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Stavanie mája a majáles
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Prichádza mesiac máj a s ním
tradičné stavanie mája, ktoré vychádza z dávnych ľudových zvyklostí. Symbolika stavania mája po-

ukazuje na prebúdzanie sa prírody
a želanie hojnosti plodov. Bohaté
farebné zdobenie koruny mája zase
oslavuje krásu a vitalitu žien - nositeliek života, preto bývalo v minulosti zvykom mládencov stavať
máj pred domami dievčat súcich na
vydaj.
Každoročne sa táto milá tradícia udržiava i v našej obci. V posledný aprílový deň sme sa stretli
na zelenej ploche v centre obce,
kde naši, touto činnosťou skúsení
a rokmi preverení, dobrovoľní hasiči
napriek silnému vetru postavili máj,
ktorý bude v najbližšom období pýchou obce. Pri stavaní mája nám
v sprievode zanôtili májové ľudové
piesne speváčky z folklórneho súboru Jabloničanka. Vo dvore Obecného úradu už na občanov čakala
hudobná skupina AT band, ktorá
na majálese zabávala početné publikum až do neskorých večerných
hodín.

Mgr. Martin Štvrtecký
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Jablonická desiatka VII. ročník
28. 04. 2018 Jablonica
Rekordná účasť (490 štartujúcich), rekord v kategórii žien na 4 km
(Zita Kácser-12:36), nádherné počasie a perfektná atmosféra. Siedmy ročník ročník sa podaril.

Hlavné preteky mali dve trate,
pre ženy a veteránov nad 70 rokov
boli 4 km, ostatné mužské kategórie bežali 10 km. O 17:00 vybehlo
220 štartujúcich (89 na 4 km a 131
na 10 km) na trať s miernym stúpaním na otočku. V ženách predvied-

la perfektný výkon maďarská bežkyňa Zita Kácser. Potvrdila super
formu a vyhrala v novom traťovom
rekorde 12:36. Ten prekonala o 28
s, a na druhú v cieli Lubomíru Maníkovou - 13:56 mala náskok 1:20.
Tretia žena bola najlepšia veteránka

Irena Pospíšilová – 14:15. Aj v mužskej kategórii vyhral favorit. Pretekár z Kene Cherutich Nelson –
30:39 dobehol s náskokom 4 minút
na Lukáša Sourala – 34:38, ďalších
7 s mal stratu tretí Zdenko Zalubil –
34:45. Najstarší bežec bol 81 ročný
Květoslav Hána – 26:10 na 4 km trati. V ženách bola najstaršia účastníčka Varmužová Margita, vo svojich 65
rokov zvládla 4 km za 21:39.
Ženy 4km: Blažka Kocúriková 1. miesto ženy 45r. - 16:11, Mirka
Zíšková 5. miesto ženy 35r. - 15:51,
Michala Martišová 8. miesto ženy
35r. - 17:03, Barbora Gbelcová 10.
miesto ženy 35r. - 17:54, Denisa Rybanská 13. miesto ženy 35r. - 19:02,
Božena Zavadilová 25. miesto ženy
35r. - 22:51, Búranová Anežka 28.
miesto ženy 35r. - 23:47, Lucia Režnáková 8.miesto ženy - 16:04.
Muži 10km: Tomáš Zavadil
15. miesto muži - 38:58, Marek Polakovič 22. miesto muži - 41:37, Marek
Jurovatý 23. miesto muži - 42:05,
Roman Bachratý 45. miesto muži
- 48:11, Dušan Tomek 49. miesto
muži - 48:33, Tomáš Režnák 52.
miesto muži - 51:17, Adam Zubák
53. miesto muži - 51:18, Bohuslav
Paták 55. miesto muži - 55:07, Karol
Klásek 56. miesto muži - 55:10, Peter Stanek 60. miesto muži - 57:33,
Marcel Krajč 14. miesto muži 40r. 43:06, Štefan Rybanský 25. miesto
muži 40r. - 51:14, Pavol Poláček 30.
miesto muži 40r. - 56:55.
Mládež: najml. ž. 400m: 2.
T. Svatíková, 2. L.Hazucha, st. ž.
600m: 1. L. Režnáková, 2. S. Hrajnohová, 1. A.Zubák, prípr. 200m: 2.N.
Zavadilová, 2. P. Martiš, ml. prípr.
100m: 2. V. Poláčková, 1. A. Matejov,
benj. 60m: 3.K. Polakovičová, 1. S.
Vozár, 2. M. Olšovský, 3. S. Jozefík.
Dorast 1500m: 1. L. Režnáková, 2.
S. Hrajnohová, 1. A. Zubák

Tomáš Zavadil
ŠK Jablonica

Oblastná výstava
Nemeckých ovčiakov – Jablonica 2018
Chov a výcvik nemeckých ovčiakov
má v našej obci dlhoročnú tradíciu
ešte od čias existencie Zväzarmu.
Jablonickí psovodi dosiahli mnoho
úspechov v oblasti výcviku, od titulu Majster Slovenska až po viacnásobnú úspešnú reprezentáciu na
majstrovstvách sveta záchranárov.
V zozname úspechov nesmú chýbať
skúšky a preteky.
Kynologický klub Barvínek
Jablonica a chovateľská stanica

Z Podskalky Slovakia v spolupráci s CHS von Haus Iv-Re zo Senice
pripravili pekné podujatie. V sobotu 28. apríla sa futbalové ihrisko TJ
Tatran Jablonica stalo dejiskom jedinečného kynologického podujatia,
aké sa v našej obci počas bohatej
histórie výcviku psov ešte nekonalo.
V krásnom prostredí historického parku sa stretli majitelia nemeckých ovčiakov, ktoré nie sú vychovávané na športový či praktický

výcvik, ale sú špeciálne šľachtené
a vyberané tak, aby bol výborný
ich exteriér. Účasť na výstave je pre
nemecké ovčiaky aj jednou z podmienok na zaradenie do chovu a následnú možnosť odchovu šteniatok
s preukazom pôvodu.
Výkony psov hodnotil rozhodca
(SV), Edgar Pertl z Rakúska. Prihlásených bolo spolu 72 zvierat. Boli
rozdelené podľa veku do 4 skupín:
Trieda Dorast – suky a Dorast – psy
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krátkosrsté (vek 6 – 12 mesiacov),
Trieda Mladých – suky a psy krátkosrsté (12 – 18 mesiacov), Trieda Dospievajúcich suky a psy (18 – 24 mesiacov), Trieda Dospelých suky a psy
(nad 24 mesiacov). V samostatných
kategóriách boli zaradené dlhosrsté
suky a psy, tiež podľa veku.
Oblastná výstava prebiehala
podľa časového harmonogramu v súlade s chovateľskou smernicou Slovenskej Únie chovateľov nemeckých
ovčiakov. Do 10,00 sa zaprezentovali psovodi, absolvovali veterinárnu
kontrolu, ktorú zabezpečila RVPS Senica. V kruhu boli najprv predvedené

tri triedy psov vo veku od 6 mesiacov
do 18 mesiacov. Posudzovanie prerušila obedová prestávka.
Od 13. hodiny boli hodnotené
psíky a sučky dospievajúce a dospelé. Posledná uvedená kategória je
vždy ,,čerešničkou na torte“, lebo sú
to už dospelé jedince, ktoré sú obrazom výsledku šľachtenia plemena a predstavujú súčasný moderný
trend plemena. V závere výstavy bol
vybraný Najkrajší pes OV NO Jablonica 2018. Pohár starostu obce si
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,,vybehala“ sučka so štartovným číslom 60 Cindy vom Haus Monny.
Počas krátkych prestávok,
medzi jednotlivými triedami sa
účastníci občerstvovali v bohato zásobenom bufete. K dobrému priebehu výstavy prispelo i kvalitné
ozvučenie.
Poďakovanie za pomoc a podporu patrí pánovi starostovi Ing.
Silvestrovi Nestarcovi, ktorí všetkých ráno privítal a popoludní ocenil, vedeniu TJ Tatran Jablonica,
generálnemu sponzorovi výstavy,
firme Happy Dog, výrobcovi jedného z najkvalitnejších krmív pre psov
v rôznom veku a záťaži, Edgarovi
Pertlovi za korektné posudzovanie,
Saskii Durkošovej za výborné tlmočenie počas oboch dní, Dušanovi Rehákovi a jeho tímu.
V nedeľu pokračoval psíčkarsky víkend Körungom, nemeckou
bonitáciou, skúškou povahy psov.
Zúčastnilo sa šesť psov a psovodom
z rôznych klubov na Slovensku.
Organizačný výbor pod vedením riaditeľky výstavy
Mgr. Anny
Hamerlíkovej zvládol prípravné práce i samotnú realizáciu na ,,výbornú“. Ďakujem všetkým, ktorí nám
nejako pomohli, priložili ruku k dielu.
Dobrá vec sa podarila.
Mgr. Anna Hamerlíková

Čistý chotár 2018
V sobotu 21. apríla sa tak, ako
každý rok, uskutočnila akcia Čistý
chotár, do ktorej sa zapájajú členské
obce MAS Podhoran. Touto ušľachtilou brigádou každú jar odľahčia obyvatelia podmalokarpatskej oblasti
prírodu od odpadu, ktorým „poznačia“ životné prostredie tí, ktorým je
pravdepodobne príroda ľahostajná.
Sobotné počasie bolo veľmi
prajné práci vonku, a tak sme mohli
pri Obecnom úrade v Jablonici privítať vyše 100 dobrovoľníkov z radov
organizácií pôsobiacich v obci, ale
aj občanov, ktorí sa podujali na čistenie jablonického chotára. Po rozdelení „revírov“ sme spoločne zbierali odpad a zveľaďovali prostredie
v lokalitách: Biela Hora, cesta smerom do Čurajovej doliny, Zrubánka,
okolie OcÚ a centrum obce, Pláňava a okolie Zberného dvora, okolie
cesty smerom na Cerovú, okolie
cesty smerom na Osuské a od Vývozu až po Agrovýkrm. Už z vyššie
uvedených priestranstiev vyplýva,
že najväčším znečisťovateľom sú
vodiči vozidiel, ktoré prechádzajú

našou obcou a vyhadzujú odpad do
prírody. Je problematické priviesť
odpad do cieľa cesty a vyhodiť ho
do smetnej nádoby? Na druhej strane musíme konštatovať, že občania
Jablonice pozitívne zlepšili trend (ne)
vytvárania čiernych skládok. Na uloženie odpadu rôzneho druhu máme
zriadený Zberný dvor, kam môžeme
odpad po vyseparovaní odvážať. Dúfame, že v oblasti nakladania a triedenia odpadu sa budú naďalej naši

občania ale aj návštevníci obce zlepšovať a brigáda Čistých chotár bude
čím ďalej viac o zveľaďovaní nášho
okolia ako o zbieraní odpadu, ktorý
nemá v prírode čo hľadať.
Všetkým zúčastneným občanom ďakujeme za prácu, ktorú odviedli, a taktiež ďakujeme občanom,
ktorí sa zodpovedne správajú k prostrediu, v ktorom spoločne žijeme.
Mgr. Martin Štvrtecký
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Spoločenská kronika

V mesiacoch marec a apríl oslávili svoje jubileum:
Ľubomír Šaškovič, Milan Gaža, Jaroslav Pavlík
Jaroslava Vrablicová, Pavel Jánošík, Emília Turanská
Anna Španková, Anna Kabátová
Štefan Konečný
Blahoželáme jubilantom
									
a prajeme im šťastné dni,
									
prežité v zdraví a pokoji!

70 rokov:
75 rokov:
80 rokov:
85 rokov:

Narodili sa:

				

Natália Sládečková
Tomáš Žák

Opustili nás:

Alexandra Regásková
Helena Beňová
Oľga Reháková
Mária Patáková
Vincent Jamriška

Rozália Krchňavá
Antónia Koleňáková
Mária Baňáreková
Ján Gabriš
Anna Nosková

Pripravujeme:
13. 05. 2018

Deň matiek

o 14:00 v sále KD
19. 05. 2018 Majstrovstvá SR malých plemien (Kynológia
			
cvičisko kynológie
02. 06. 2018 Športovo-zábavné popoludnie MDD
			
park

Jablonica)

Nestracájme humor s Vladimírom Jánošíkom
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