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Vážení spoluobčania!
Rok 2012 bol pre nás a našu obec rokom, kedy
sme si pripomenuli výročie obce a ukončili sme
ho vianočným koncertom.
Prichádzali Vianoce, sviatky pokoja a lásky, ale
i koniec roka v závere, ktorého sme museli
riešiť havarijnú situáciu kotolne základnej
školy. Projekt sme mali vypracovaný na riešenie
vykurovania v jednotlivých pavilónoch, ale
mysleli sme si, že kotly vydržia a rekonštrukciu
budeme robiť až sa trocha oteplí. Nevydržali
a zhotoviteľ stavby musel začať s prácami a za
mesiac rekonštrukciu urobiť.
Práce
boli
zrealizované
z poskytnutého
transferu
z Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a rozpočtu obce.
Ešte v roku 2011 sme podali na Krajský školský
úrad v Trnave žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na havarijnú situáciu v telocvični
základnej školy, v ktorej podlahová krytina je
znehodnotená,
poškodená
vydúvaním
parketových vlysov. Vydúvanie je spôsobené
vysokou
hladinou
spodnej
vody
a nedostatočnou izoláciou jestvujúcej skladby
podlahy. V marci tohto roka nám bola
oznámená úprava finančných prostriedkov na
bežné výdavky pre rok 2013 o sumu 23 620 €
potrebná na opravu podlahy.
Finančné prostriedky nám boli schválené.
V týchto
dňoch
začíname
s budovaním
kanalizácie v obci. Jedná sa o II. etapu,
v ktorej sú zahrnuté ulice: časť ul. Červenej
armády,
ul.
Ľ.
Štúra,
Jilemnického,
Svätojánska, Krátka, Kočovská, J. Kráľa
a Zámostie. Stavba bude náročná, ulice
budeme mať rozkopané a bude na nich
obmedzená premávka. Chcela by som touto
cestou požiadať občanov bývajúcich v týchto

uliciach o pochopenie a trpezlivosť. Nebude to
pravdepodobne ľahké, ale za pár mesiacov
nebudeme vedieť, že sa tam pracovalo.
Alena Hazuchová
starostka obce

Sviatky jari sú tu zas,
oslávte ten krásny čas.
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
sviatkov,
veľa zdravia a pohody Vám praje
kolektív pracovníkov OcÚ Jablonica

Hospodárenie Obce Jablonica za rok 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia
obce bol rozpočet obce na rok 2012, ktorý bol
schválený
obecným
zastupiteľstvom
dňa
12.12.2011, uznes. č. 43/2011. V priebehu
rozpočtového roka bol celkom upravovaný štyrikrát
a dvakrát na základe rozpočtového opatrenia pre
základnú školu.
Výsledky rozpočtového hospodárenie sú spracované
v € podľa výkazu Fin 1-04
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Zo zostatku finančných prostriedkov výsledku
rozpočtového hospodárenia vo výške 206 601 € sa

na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní
prebytku rozpočtu obce vylučujú nevyčerpané
prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové
výdavky pre ZŠ vo výške 40 953 €. 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 2013.
Rozbor príjmov a výdavkov:
Bežné príjmy: prevažnú 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:
dividendy z akcií BVS,
poplatky z prenajatých
pozemkov a budov, z prenájmu reklamných plôch,
administratívne poplatky, miestny rozhlas, knižnicu
a kultúrne akcie, cintorínske poplatky, predaj
služieb, príjmy za vydobyté nerasty, prieskumové
územia, opatrovateľskú službu, poplatky od rodičov
v MŠ, za stravné, za znečistenie ovzdušia, úroky
z účtov a 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, školské
pomôcky, príjmy na podporu vzdelávania žiakov zo
sociálne znevýhodneného prostredia, dopravné,
vzdelávacie
poukazy,
financovanie
matričnej
činnosti, životného prostredia, pobytu a evidencie
občanov, volieb, civilnú ochranu, interkulturálne
vzdelávanie detí v MŠ a dotácia pre deti v MŠ
v predškolskom veku. V uvedenom roku sme prijali
vrátenú DPH z rekonštrukcie strechy (na ktorú sme
prijali dotáciu v r. 2011), dotácie na športovú
a kultúrnu činnosť z Trnavského samosprávneho
kraja a príspevky od fyzických osôb, podnikateľov
a organizácií na vydanie knihy od M.Hazuchu.
Kapitálové príjmy: obci boli vrátené finančné
prostriedky zo ŠR (projekt z MAS Podhoran) za
rekonštrukciu strechy na dome kultúry a za
rekonštrukciu cesty na Školskej ulici celkom vo
výške 113 197 €. Koncom roka obec prijala dotáciu
zo ŠR pre základnú školu na rekonštrukciu
vykurovacieho systému vo výške 40 953 €. Taktiež
sú tu evidované príjmy z predaja majetku v hodnote
5 830 €.
Príjmové finančné operácie: zahŕňajú zúčtovanie
nevyčerpaných prostriedkov na dopravné z roku
2011 a prevod prostriedkov do rezervného fondu
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z výsledku rozpočtového hospodárenia z roku 2011
vo výške 91 547 €. Obec prijala v roku 2012 na
základe schválenia obecného zastupiteľstva úver,
z ktorého vyčerpala 143 754 €.
Vlastné príjmy Základnej školy: jedná sa
o prevod vlastných príjmov získaných z prenájmu,
z poplatkov za školskú družinu, z réžie v ŠKJ a
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 školy, jedálne a sociálnej oblasti. Do
financovania týchto oblastí patria osobné náklady
a prevádzkové náklady na energie, 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, likvidácia
divokých skládok, 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 bola
zakúpená pre obecný úrad kopírka, do MŠ
automatická práčka, z investičných akcií boli
prevedené nasledovné: rekonštrukcia sále domu
kultúry v hodnote 46 415 €, plynofikácia školskej
jedálne za 26 304 €, projekty na rekonštrukciu
vykurovacieho systému v základnej škole v hodnote
3 632 €, úhrada fa za rozšírenie kanalizácie na ul.
Trnavská v hodnote 119 918 €, rekonštrukcia
chodníka na ul. ČA a miestnej komunikácie na ul.
Školská spolu v hodnote 93 786 € - na ktoré máme
zmluvy
na
nenávratný
finančný
príspevok
z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (projekt
MAS Podhoran) a tieto finančné prostriedky nám
budú refundované. V roku 2012 sme dostali
refundáciu za MK na Školskej ul., refundáciu za
chodník na ul. ČA dostaneme v roku 2013. Taktiež
nám bude vrátená DPH z týchto platieb. Plánované
investičné akcie – fasáda budovy Obcú, domu
kultúry, požiarnej zbrojnice, revitalizácia námestia
a prevedenie prác rekonštrukcie vykurovacieho
systému v ZŠ sa do konca roka nerealizovali.

Finančné
operácie
výdavkové:
zahŕňajú
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): 286 316 €,
nenormatívne výdavky: financovanie žiakov zo
sociál. znevýh. prostredia: 1 800 €, vzdelávacie
poukazy: 5 406 €, dopravné: 2 205 €, dotácie
z ÚPSVaR: stravné, školské pomôcky: 3 620 €,
financovanie prevádz. nákladov z vlastných zdrojov
vo výške 8 383 €, financovanie originálnych
kompetencií – školskej jedálne: 35 597 €
a školského klubu: 14 579 €. Celkové výdavky za
právny subjekt ZŠ činili 357 906 €.
Účtovná jednotka Obec Jablonica má Účtovnú
závierku zostavenú k 31.12.2012. Záverečný účet
obce bude predložený na prejednanie Obecnému
zastupiteľstvu. Účtovná závierka a Výročná správa
Obce Jablonica
za rok 2012 bude overená
audítorom.
Ká

Udialo sa v obci
Basa už je pochovaná
V sobotu, 9. februára, sme sa do sýtosti vyšantili na
pravej fašiangovej veselici, na ktorej okrem dobrej
nálady a atmosféry, nechýbali ani tradičné šišky.
Sála domu kultúry sa od 20:00 h začala zapĺňať
priaznivcami obľúbenej veselice. Do tanca nám
zahrala hudobná skupina Imagine. O polnoci sme si
dali prestávku, aby sme sa mohli rozlúčiť a oplakať
našu milovanú basu. Keď už bola basa pochovaná,
mohli sme pokračovať v zábave až do ranných
hodín. Poďakovanie si zaslúžia predovšetkým
masky a krojovaní, ktorí vytvorili pravú atmosféru
fašiang.

DK
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Zaplavená časť obce
Tohoročná bohatá snehová nádielka, prudké
oteplenie a k tomu výdatný dážď neveštili nič dobré.
A tak v pondelok, 25. februára 2013 sa mnoho
našich spoluobčanov prebudilo do nepríjemného
rána, keď sa cez ich dvory a záhrady prúdom valila
voda. Z blízkych svahov a polí voda prenikala
smerom do dediny cez ulicu Trnavskú, Školskú, ČA,
Riadok a začala zaplavovať nielen dvory, záhrady,
verejné priestranstvá, ale napĺňala aj pivnice
rodinných domov. Do kanalizácie sa dostávala
povrchová voda, a tak jej stále na povrchu
pribúdalo. Starostka obce zvolala obecnú povodňovú
komisiu a vyhlásila III. stupeň povodňovej aktivity
na území obce.

Anna Dingová

Jabuoňické všelico 1262-2012

Boli zadelené úlohy na záchranné práce pre
dobrovoľných hasičov, pracovníkov vykonávajúcich
menšie obecné služby a zamestnancov Obecného
podniku. Všetci hneď ráno začali plniť vrecia
s pieskom a hasiči ich rozvážali do ohrozených častí
obce. Naplnili a rozviezli 468 vriec. Niektorí občania
z najviac ohrozených častí požadovali v tento deň
ťahať vodu z pivníc, a nedali si vysvetliť, že dokiaľ
príval vody neupadne, pivnice sa vodou znovu
naplnia. V tomto čase, keď sa voda valila našou
dedinou, rapídne sa zdvíhala aj hladina rieky
Myjava. Voda dosiahla úroveň koryta rieky, no
našťastie sa nevyliala.
K večeru sa situácia začala upokojovať a voda
spomalila svoje tempo. V utorok ráno nastúpili opäť
naši dobrovoľní hasiči pod vedením veliteľa Ivana
Janovca a začali odčerpávať vodu z pivníc rodinných
domov, dvorov, záhrad a vyčistili blatom zanesené
chodníky a iné priestranstvá. Vodu zo svojich pivníc
si občania odčerpávali aj svojpomocne. Všetkým,
ktorí
akýmkoľvek
spôsobom
pomáhali
pri
záchranných prácach a odstraňovaní následkov
povodne patrí poďakovanie.

Sobota, 23. februára sa niesla v znamení milej
slávnosti, keď sa do života uviedol zborník
Jabuoňické všelico 1262-2012, ktorý je
venovaný k 750. výročiu prvej písomnej zmienky
o obci Jablonica.
Prvá kniha o našej obci bola vydaná v roku 2002
a je v nej zachytená história dejín obce od
najstarších čias, ale i mnohé iné témy a je
východiskom a inšpiráciou pre budúce generácie.
Zborník Jabuoňické všelico 1262-2012 je
voľným
pokračovaním a doplnením monografie
obce. Hlavným iniciátorom k vytvoreniu zborníka
bola naša pani starostka. Dať mu podobu písomnej
formy sa zhostil náš mladý rodák, spoluobčan
PaedDr. Andrej Závodný, PhD. s kolektívom. I keď
sa z technických príčin zborník nepodarilo vydať v
jubilejnom roku 2012, predsa uzrel svetlo sveta
s menším oneskorením.
V slávnostnom príhovore starostka obce vyjadrila
uznanie a
poďakovanie
zostavovateľovi a
autorskému kolektívu za ich aktívny prístup, za
nové doplňujúce poznatky z histórie ale aj
súčasnosti obce. Pripomenula, že história obce sa
nedá zachytiť jednou, či dvomi knihami, ale je tu
stále priestor na nové poznatky, objavy a z hľadiska
histórie
určite
veľa
zaujímavého
a ešte
neprebádaného.
Zborník slávnostne pokrstili starostka obce Alena
Hazuchová a zostavovateľ PaedDr. Andrej Závodný,
PhD. a zároveň sa podpísali do pamätnej knihy
obce. Svoje podpisy do nej pripojili aj ostatní autori
Miroslav Búran, Vladimír Jánošík, Jozef Krutý st.,
Mgr. et Mgr. art. Ivan Pilný, Bc. Mária Stanková
a Anna Dingová.

4

obce v oblasti výtvarnej kultúry a podpísal sa do
pamätnej knihy obce.

A čo zaželať tomuto malému dielku? Nech si
Jabuoňické všelico nájde vďačných čitateľov, nech
prispeje k lepšiemu poznaniu histórie obce a nech je
prínosom pre ďalšie generácie. Zborník si môžu naši
občania prevziať na Obecnom úrade.
Na tomto slávnostnom podujatí sa okrem krstu
zborníka aj oceňovalo. Obecné zastupiteľstvo
v Jablonici na svojom zasadnutí schválilo udeliť
dvom významným rodákom ocenenie Cenu obce
Jablonica
profesorovi
Ľudovítovi
Hološkovi,
akademickému maliarovi a Cenu obce In
memoriam, jablonickému učiteľovi Ľudovítovi
Dobiašovi.
Profesor Ľudovít Hološka, akademický maliar,
prodekan pre vedecko-umeleckú činnosť na
akadémii umení v Banskej Bystrici sa narodil 18.
septembra 1943 v Jablonici. Vyštudoval na Škole
umeleckého
priemyslu
a na
Vysokej
škole
výtvarných umení. Venuje sa
maľbe, kresbe,
knižnej ilustrácii, publicistickej činnosti. Veľký počet
samostatných
výstav,
pravidelná
účasť
na
spoločných výstavách slovenského umenia doma
i v zahraničí, svedčia o jeho bohatej a tvorivej
činnosti. Získal viacero ocenení, ktoré vypovedajú
o jeho talente, láske k umeniu, k rodnej dedine.
Výtvarná i slovesná zložka jeho tvorby je
významným prínosom pre slovenskú kultúru. Pán
profesor svoje pedagogické majstrovstvo odovzdáva
študentom a rozvíja ich talent k umeniu. Bohatá je
tvorivá činnosť nášho významného rodáka. My,
Jabloničania, môžeme byť hrdí na osobnosť, akou je
profesor Ľudovít Hološka, akademický maliar.
Právom mu patrí naše poďakovanie za krásne
vyznanie k rodnej obci, ktoré vkladá do svojich
obrazov, za vynikajúce umelecké tvorivé výsledky i
za reprezentáciu našej obce. Z rúk starostky obce
prevzal ocenenie profesor Ľudovít Hološka,
akademický maliar za mnohoročnú reprezentáciu

Druhým príkladom človeka, ktorý odovzdával seba
žiakom, mládeži, ľuďom, bol aj učiteľ pán Ľudovít
Dobiaš, ktorý sa zaslúžil o rozvoj športu, telesnej
výchovy v našej obci a svojou aktívnou činnosťou
sa zapísal do jej dejín. V nespočetnom množstve
detí prebudil lásku k športu. Pod jeho vedením
vyrastali športovci, ktorí získavali ocenenia v ľahkej
atletike, hádzanej, volejbale, v šachových súťažiach.
Bol aj aktívnym organizátorom spartakiády. Počas
svojho života hojným priehrštím odovzdával svoje
životné skúsenosti. Dával lásku svojim najbližším,
dával priateľstvo všetkým priateľom a známym,
dával múdrosť, lebo ochotne poradil každému, kto
sa pýtal, dával pomoc, lebo pomohol vždy, keď bolo
treba, ale dával i radosť a úsmev. Jeho život sa
ukončil 26. septembra 2007. Žiaľ, poďakovať sa mu
môžeme už len touto cestou. Za svojho otca
prevzala Cenu obce In memoriam jeho dcéra Eva
Dobiašová, a podpísala sa do pamätnej knihy.

Po slávnostnom uvedení zborníka do života
a odovzdaní ocenení, sobotňajšie popoludnie
spríjemnil koncert ART MUSIC ORCHESTRA
z Červeníka. Za krásny umelecký zážitok prítomní
odmenili hudobníkov bohatým potleskom.
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Nové kotolne v škole

Táto malá slávnosť by si určite bola zaslúžila väčšiu
účasť našich spoluobčanov. Ale my sme už raz takí.
Keď sa nič v obci nedeje, často kritizujeme a keď
máme možnosť niečoho sa zúčastniť, tak
neprídeme.
Anna Dingová

Rozrástol sa nám knižný fond
Tešíme sa, že každoročne môžeme obohatiť našu
knižnicu o nové knihy. V tomto roku sme pri
príležitosti „Marca – mesiaca knihy“ zakúpili pre deti
a mládež 18 knižných titulov a pre dospelých
čitateľov 40 kníh rôznych žánrov. Veríme, že každý
si tam to svoje obľúbené nájde.
Nenechajte si ujsť napínavé príbehy od Dominika
Dána, ku ktorým v tomto roku do našej knižnice
pribudli tituly: Červený kapitán, Cela číslo 17,
Kožené srdce a Uzol. Ak budete chcieť vedieť viac
o svete, pred ktorým radšej zatvárame oči, tak si
požičajte knihu od Jana Hargaša Zachráň ma.
Novinka autora bestsellerov Jozefa Kariku Na smrť
Vám ponúkne mrazivý triler o priateľstve a láske,
ktoré sa zmenili na smrteľnú nenávisť.
Po Lekcii od princeznej, Pralinkách s chilli je tu pre
Vás nový román Slečna nebezpečná od Jany
Benkovej. Marta Fartelová Vám poodhalí Trinástu
komnatu a zoberie Vás vo svojom príbehu Anjeli
neplačú na strastiplnú cestu Johany, ktorá pod
vplyvom neľahkého detstva a dospievania len ťažko
hľadá v živote svoje miesto. Krehký a dramatický
príbeh milencov, ktorých láska je odsúdená na dlhé
čakanie nájdete v románe od Eriky Ridziovej Vyššie
je už iba nebo. Iva Kučerová, Táňa KeleováVasilková, Katarína Machová, to sú mená súčasných
slovenských spisovateliek, ktorých novinky nájde
u nás v knižnici.
Toto je len zlomok kníh, ktoré máme pre Vás
pripravených. Príďte si požičať Vášmu srdcu blízku
knihu a strávte pri jej čítaní príjemné chvíle.
DK

Škola sa spája s kultúrnymi, sociálnymi tradíciami
v živote a dejinách obce. To, aby škola dobre
fungovala, je v prvom rade na pedagógoch, ale aj
na tom, aké podmienky sú vytvorené - aby sme
mohli efektívne a moderne učiť. Tieto podmienky
kedysi plnil štát, ktorý šalamúnsky preniesol
kompetencie na obce.
Na pleciach obce, okrem iných povinností je aj
škola, ktorá bola daná do prevádzky v roku 1968.
Nič nevydrží večne, ani naša škola. V roku 2009
prešla veľkou rekonštrukciou vonkajšia tvár. Škola
bola zateplená, máme nové strechy, vybudovala sa
jazyková učebňa, zrekonštruované bolo dievčenské
WC v A pavilóne, bezbariérové WC a vybudovaný aj
bezbariérový
vchod.
Vďaka
eurofondom,
prostriedkom obce a iniciatíve pani starostky.
Pomaly odchádzalo aj kúrenie – kotly tiekli. Najprv
jeden kotol, potom
druhý, vytekala voda zo
systému, a tým boli skorodované rôzne časti celého
vykurovacieho
systému.
Preto
prevádzka
zohrievania vody pre telocvičňu a jedáleň bola
vysoko neefektívna.
V lete 2012 obec vybudovala samostatnú prevádzku
vykurovania pavilónu jedálne v rámci plnenia
originálnych kompetencií.
Na zastupiteľstvách som upozorňovala na možnosť
vzniku havarijnej situácie vo vykurovacom období
2012/2013, kedy už ani dva kotly zo štyroch
nemusia vydržať.
Požiadavku o riešenie možnej havarijnej situácie
sme dali aj na ministerstvo školstva. (Takých sme už
dali !!! – a nič.)
Obec, ale zareagovala promptne – vybavila
projektovú dokumentáciu a následne aj potrebné
kroky k budovaniu kotolní. Nebyť
prieťahov,
odvolávaní a odstúpení od projektu, (ale to sú už
úskalia verejného obstarávania) mohlo sa kúrenie
robiť oveľa skôr ako v januári 2013.
Ako by sme predvídali, 5 dní pred spustením kúrenia
v A pavilóne, doslúžil predposledný kotol a tri dni aj
posledný kotol.
Teraz je vykurovanie riešené samostatnými
kotolňami v A, B pavilóne a v telocvični. Možno ste
si všimli nové komíny na B pavilóne a v budove
telocvične. Tam pribudli nové kotolne. V A pavilóne
zostala kotolňa na pôvodnom mieste. Voda
v rozvodoch
už nezohrieva chodníky, plyn je
dotiahnutý ku všetkým budovám.
V telocvični je aj bojler na teplú vodu – chceli by
sme, aby sa zrekonštruovali aj sprchy.
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Vďaka
promptnej
reakcii
pani
starostky
a zastupiteľstva sa zároveň vyriešil nový spôsob
vykurovania telocvične. Pri jednej ,,špine“ – boli
odstránené radiátory z prezliekarní aj z telocvične,
lebo z hľadiska bezpečnosti
a opotrebovania
nevyhovovali. Nainštalované boli fúkače teplého
vzduchu.
Pri
prácach
na
odstraňovaní
radiátorov
v prezliekarňach vznikol opäť nový problém – zlý
stav stien. Tieto sme dali opraviť za prostriedky
z rozpočtu školy (1 600 €). Ozvalo sa aj naše
ministerstvo – schválilo peniaze (40 000 €) na
kúrenie. Keby sme čakali len nato, túto zimu by sme
mrzli. Zbytok je na pleciach obce (25 8475 €).
Veríme, že spálime menej plynu a niečo ušetríme.
V
každom
prípade
vďaka
MŠ
SR
za
spolufinancovanie kotolní, vďaka tým, ktorí pomohli
a nájdu sa v týchto riadkoch.
Milí spoluobčania vážime si ľudí, ktorí riešia nielen
naše školské problémy a verte, dnes je ťažko
vyhovieť.
Tí, čo robia vo verejnom záujme vedia, o čom
píšem.
Magdalena Tomková
riaditeľka školy

škôlky, pod vedením
a Hološkovej.

pani

učiteľky

Gurínovej

Ďalším kultúrnym pozdravom bolo vystúpenie
speváckeho krúžku z Únie žien Slovenska, ZO
Jablonica, ktoré naviazali na vianočnú atmosféru
okrem iného aj piesňou Tichá noc.

Z činnosti našich organizácií
Záver roka v klube dôchodcov
Na 18.12.2012 sa členovia klubu dôchodcov dohodli,
že rok aktívnej činnosti uzavrú spoločnou
kapustnicou. Predsedkyňa klubu p. Otépková spolu
s členmi výboru oslovila sponzorov, ktorí pomohli pri
obstaraní kapusty, mäsa i chleba. O ďalšie
občerstvenie sa postarali samotní dôchodcovia.
Kapustnica sa začala variť o 10:00 h.

O 14:00 sa zišli členovia klubu. Otvorenie
a privítanie vykonala predsedkyňa p. Otépková.
Pozdraviť dôchodcov prišli aj deti z materskej

Záverom pani Otépková popriala veselé prežitie
Vianoc a veľa zdravia do nového roku ako aj dobrú
chuť ku spoločnému posedeniu pri kapustnici, pri
ktorom si pospomínali na uplynulý rok a plánovali
rok nasledujúci.

Výbor JDS ZO Jablonica ďakuje sponzorom, p. J.
Janšákovi, p. Obúlanému, p. Čerešníkovej ako
aj materskej škôlke i speváckemu krúžku pri Únii
žien Jablonica pod vedením Anny Nemečkayovej za
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kultúrny program. Nebola to však posledná akcia
speváckeho krúžku v tomto roku 2012. Zúčastnili sa
Vianočného koncertu na Osuskom, kde ich privítal
p. starosta Ing. Fiala, ktorí im poďakoval a pozval
ich na spoločné posedenie.

Výbor JDS v Jablonici ďakuje všetkým, ktorí prispeli
k úspešnému priebehu všetkých spomínaných ale
i nespomenutých akcii.
Jednota dôchodcov na Slovensku
ZO Jablonica

Hasiči hodnotili
Uplynulý rok 2012 sa aj pre nás, dobrovoľných
hasičov niesol v znamení osláv 750. výročia prvej
písomnej zmienky o obci.
Dňa 5. januára 2013 sa v klube dôchodcov konala
výročná členská schôdza DHZ, ktorá hodnotila svoju
činnosť za rok 2012. Medzi hasičov prišla aj
starostka obce pani Alena Hazuchová.
V hodnotiacom roku šesť kontrolných skupín
vykonalo 316 preventívnych kontrol v rodinných
domoch a v 4 malých prevádzkach. Je potešujúce,
že sa nám v tomto roku vyhli záplavy, zato sme
zasahovali pri dvoch menších požiaroch.
Aj tento rok hasiči postavili ručne máj, pravidelne sa
starali o údržbu hasičských automobilov, ostatnej
techniky a samozrejme aj o údržbu Hasičskej
zbrojnice.
4. marca
nám bol odovzdaný nový hasičský
automobil Iveco Dailly.
14. apríla sme sa zúčastnili brigády Čistý chotár
a vyčistili sme priekopy vedľa štátnej cesty I/51 od
kynologického cvičiska až po hranicu okresu Trnava
a taktiež všetky odstavné plochy na Bielej hore
a vjazdy do lesa. Vyzbierali sme viac ako 3
traktorové vlečky odpadu.
5. mája sa 5-členná delegácia našich hasičov
zúčastnila osláv 100. výročia založenia DHZ Cerová.

12. mája naši hasiči pomáhali ako traťoví komisári
pri Jablonickej desiatke- memoriál Felixa Rímeša.
Behu na 800 m sa zúčastnili aj 3 mladé hasičky.
V kategórii mužov na 10 km sa behu zúčastnil aj
náš hasič Michal Kubisa.
1. júla sme spolu s OV DPO Senica usporiadali
Obvodovú súťaž pre DHZ okresu Senica v miestnom
parku. V požiarnom útoku a štafete 8x50 m tu
súťažilo 14 družstiev mužov, 4 družstvá žien, 2
družstvá dorastu, 5 družstiev dorasteniek a 5
družstiev mužov nad 35 rokov. V prebore
jednotlivcov v jednotlivých kategóriách súťažilo vyše
40 hasičov.
7. júla sme uskutočnili nočnú hasičskú súťaž
O putovný pohár starostky obce Jablonica.
25. augusta sa naše 3-členné družstvo hasičov
zúčastnilo súťaže vo varení gulášu „Jablonický kotlík
2012“.
7. septembra sme privítali hasičov z nemeckého
Saubachu, ktorí sa zúčastnili aj našich obecných
osláv 750. výročia obce.
Dve družstvá mladých hasičov cvičili pod vedením
Mgr. Stanislava Oravca. Zúčastnili sa jarného
a jesenného kola hry Plameň 2012 v Prietrži, kde
v obidvoch súťažiach obsadili pekné 4. miesto. V I.
ZŠ v Senici sa zúčastnili súťaže Chodbovica, kde 5členné družstvá chlapci I. získali 3. miesto
a družstvo dievčat 4. miesto. Tiež sa zúčastnili aj
pohárových súťaží
v Moravskom Sv. Jáne,
Bíňovciach, Sobotišti, Senici.
Družstvo mužov sa v tomto roku zúčastnilo 12
pohárových súťaží.
27. októbra sa 4 hasiči zúčastnili taktického
cvičenia vo VVP Záhorie, ktoré organizovalo KR
HaZZ Trnava.
Na okresnom VZ DPO Senica dňa 25.februára 2012
boli zvolení do okresných orgánov aj naši hasiči Ing.
Vladimír Šimek, Anna Dingová, Mgr. Stanislav
Oravec, Vladimír Regásek st. a Milan Slováček.
Členskú základňu tvorí 71 členov, z toho 21 žien.
V roku 2012 zomreli dvaja dlhoroční členovia Peter
Fukna a Ján Jánošík.
Výročnú členskú schôdzu sme ukončili posedením
pri premietaní fotodokumentácie z našej činnosti.
Anna Dingová
DHZ Jablonica

ZO SZCH Jablonica 2012 (vybrané časti)
Naša ZO má 18 dospelých členov a 13 mladých
chovateľov. Naši
členovia chovajú tieto druhy
zvierat, pod vedením odborných komisií. Sú to:

8

holuby, králiky, hrabavá a vodná hydina, malý
dobytok a exotické vtáctvo.
Zúčastňovať sa výstav je našim hlavným poslaním.
Výstav sa zúčastňovali: Ing. Štefan Hamerlík, Juraj
Briják, Jozef Tomek, Gabriel Cintula, Ľudovít Oravec,
Cyril Smetana, Peter Beňa, mladí chovatelia Milan
Herák, Michal Herák, Peter Kubisa, Leonard Slámka,
Viktor Koporec, Anita Škundová.
Národnej výstavy sa zúčastnili Jozef Tomek a Ing.
Štefan Hamerlík. Získali výborné ocenenia.
V októbri sme organizovali Oblastnú výstavu hydiny,
miestnu králikov a holubov. Výstavu obsadili ZO
SZCH Gbely, Brodské, Senica, Hlboké, Prietrž,
Podbranč, Myjava, Trnava, Trstín, Malacky.
Naši členovia ju obsadili dospelí členovia: Ľudovít
Oravec, Peter Beňa, Cyril Smetana, Ing. Štefan
Hamerlík, Juraj Briják, Gabriel Cintula, Jozef Tomek.
Každý získal čestnú cenu, Ing. Štefan Hamerlík na
hydinu wyandotka
malá II. miesto v oblastnej
súťaži. Mladí chovatelia ju obsadili: Milan Herák,
Michal Herák, Leonard Slámka, Peter Kubisa, Anita
Škundová, Viktor Koporec. Ich zvieratá boli na
vysokej úrovni , čomu sa čudovali aj posudzovatelia.
Z dospelých chovateľov v značnom množstve
a náročnými plemenami obsadil výstavu Jozef
Tomek. Získal čestnú cenu na plemeno monden.
Tiež Gabriel Cintula , ktorý sa ako jediný náš člen
zúčastnil výstav s kingom americkým bielym. Všade
získava čestné ceny, vrátane našej.
Prípravy a priebehu výstavy sa zúčastnili prevažne
členovia výboru. Mnoho prác previedli mladí
chovatelia. Hlavne Slámka, Kubisa, Milan Herák,
Michal Herák, Anita Škundová, Barbora Škundová,
Sert Oruc. Chlapci pripravili výstavište holubov.
Značne pomohli pri príprave výstavišťa hydiny
a králikov. Dievčatá pripravili tombolu spolu s pani
Zubákovou, ktorú aj predávali. Chlapci aj dievčatá
pomohli pri posudzovaní zvierat vrátane Daniela
Kubíčka a Viktora Koporca. O kŕmenie zvierat sa tiež
starali MCH. Za túto záslužnú prácu im patrí srdečné
poďakovanie.
Výstavu sme mohli pripraviť len za pomoci
sponzorov, a to Obce Jablonica, PD Jablonica
a ďalších, tak ako sú uvedení v katalógu.
Na ostatnej VČS sme si prijali hlavné úlohy, ktoré sa
nám podarilo aj splniť. Naviac okrem hlavných úloh
sme zabezpečili dlažbu pod kozičky výstavných
klietok, ktorú sme aj pod ne uložili, aby sa
nezarývali do zeme. Ďalej sme zakúpili pletivové
rámy o rozmeroch 3,5 x 2,5 m na plot od susedov.
Tiež pod ne betónové kocky. Zakúpili sme pletivové

rámy, z ktorých sme zhotovili vrchy na výstavné
klietky hydiny.
Najvýznamnejšou akciou bude v roku 2013 Oblastná
výstava hydiny, miestna holubov a králikov, na
jeseň v chovateľskom areáli v pivovare.
Juraj Briják
predseda ZO SZCH Jablonica

Kynologický
v roku 2012

klub

Barvínek

Jablonica

Začiatok roka sme privítali s veľkými plánmi. Niečo
sa podarilo lepšie, niečo horšie.
V zimných mesiacoch január a február sme boli na
pretekoch Záhoráckej zimnej ligy a pripravovali sa
na nasledujúcu výcvikovú sezónu. Chodili sme
trénovať do neďalekých lesných terénov.
Výcviku sa začali zúčastňovať aj noví členovia
s malými psíkmi. Menili sme metódy výcviku,
pracovali s novými pomôckami na výcvik.
V apríli (13. a 14. 4.) sme v rámci súťaže Čistý
chotár 2012 vyčistili od odpadu cestu na Dúbravu
a upravili cvičisko. Natreli sme stĺpiky vonkajšieho
oplotenia a všetky prekážky a lavičky. Pri týchto
prácach veľmi pomohli deti, ktoré chodia cvičiť so
psíkmi. Pozbierali sme exkrementy, ktoré nám
nechali na ploche ,,návštevníci“, vyzbierali odpadky.
28.4. 2012 sa zúčastnil Ing. Štefan Hamerlík so
sučkou NO Gaba z Podskalky Slovakia bonitácie v
Gbeloch. Na tomto podujatí, ktoré organizovala
Slovenská únia chovateľov nemeckých ovčiakov,
získala sučka po úspešnom absolvovaní všetkých
disciplín hodnotenie 5JVQ5/55 N I. triedu doživotne.
V dňoch 22.5. – 24.5.2012 sa v služobnom obvode
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave
konali
Majstrovstvá
Krajského
riaditeľstva
Policajného zboru
vo výkone služobných psov
v klasickej kynológii. Pretek posudzovala dvojica
rozhodcov, Ing. Ján Herceg a Ing. Štefan Hamerlík.
Na cviky poslušnosti sme poskytli naše cvičisko.
Diváci videli pekné výkony policajných psovodov.
V prvom polroku chodili v stredu na cvičisko aj deti
zo ZOO krúžku.
27. júna sa konal na cvičisku KK Barvínek III.ročník
súťaže v streľbe zo vzduchovky
JABLONICKÁ
TREFA. Zúčastnilo sa ho 15 žiakov II. stupňa
základnej školy. Strieľali 2 x 3 pokusy na
vzdialenosť 10 m v ľahu a kľaku do kruhového
terča.
Výsledky:
1. miesto - Peter Kukan – 42 b.
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2. miesto – Dominik Kubisa – 39 b. (vyrovnaný
nástrel)
3. miesto - Miroslav Hlásniček – 39 b.
Víťazi dostali pohár a diplom. Potešiteľné je, že
medzi strelcami sa objavili aj šikovné dievčatá, ktoré
podali celkom dobrý výkon.
25. augusta sa trojica Ján Konečný, Zuzana
Švajdová
a Miroslav
Regásek
zúčastnila
v ,,klubových farbách “ súťaže vo varení guláša
Jablonický kotlík 2012. Dobrá premyslená príprava,
šikovné ruky, dobrá deľba práce, fantázia, skúsení
poradcovia
a citlivé chuťové poháriky prispeli
k tomu, že sa našim podarilo v stanovenom čase
uvariť plný kotlík chutného, voňavého gulášu. Chutil
aj porote a tá udelila barvínkovským ,,kuchárom“ 2.
miesto.
25.8.2012 sa v Lopašove stretli dobrovoľníci Civilnej
ochrany. Stavali vojenské stany a pripravovali sa na
celonárodné cvičenie Havran 2012, ktoré malo byť
simuláciou havárie VÚJE Jaslovské Bohunice.
Uskutočnilo sa 18.10.2012.

5.10.2012 zorganizoval odbor CO a KR ObÚ Senica
obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej
ochrany za účasti 14 družstiev v meste Holíč. Ako
rozhodcovia pôsobili siedmi dobrovoľníci, Mgr. Anna
Hamerlíková priviedla družstvo zo ZŠ Jablonica
(Miroslava Brunclíková, Kristína Žiaranová, Peter
Kukan, Dominik Kubisa) a Ing. Štefan Hamerlík
pripravil krátku prednášku o použití psov pri
vyhľadávaní osôb. Ukázal so svojou sučkou Gaba
z Podskalky Slovakia systém hľadania a označenia
nájdenej osoby.
7.12. sa členovia družstva dobrovoľníkov zúčastnili
vyhodnotenie činnosti za rok 2012. Prvý rok práce
na spoločnom dobrovoľníckom projekte bol
úspešný.
Činnosť členov KK Barvínek bola v roku 2012 pestrá.
Každý cvičil podľa toho, načo má vhodného psíka.
Nebolo stále veselo a úspešne. Do psieho neba

odišli Cora a Xena. Dve nemecké ovčiačky, ktoré
patrili do tímu aktívnych. Chodili na ukážky, pátracie
akcie, ...
Cvičisko bolo počas celého roka otvoreným
priestranstvom, slúžiacim všetkým občanom na
,,voľné pobehanie“ ich chlpáčov, či venčenie.
Budeme radi, ak návštevníci upracú exkrementy.
Máme na tento účel lopatu, aj určené miesto. Každý
môže prijsť, ak má nejaký neriešiteľný ,,štvornohý
problém“. Radi poradíme a pomôžeme.
Ďakujem Obci Jablonica a všetkým, ktorí prispeli na
naše aktivity poukázaním 2% dane príjmu fyzických
a právnických osôb.
Mgr. Anna Hamerlíková
predsedkyňa KK Barvínek

ŠK Jablonica
Športový klub Jablonica bol založený 4.decembra
2012 a zaregistrovaný na Ministerstve vnútra v
Bratislave.
Športový klub v Jablonici vznikol z iniciatívy mladých
bežcov, ktorí sa už niekoľko rokov venujú behaniu
a zúčastňujú sa pretekov v rámci MoravskoSlovenského bežeckého pohára, Grand Prix Záhoria
a Trnavskej župnej bežeckej ligy. Tento ich osobný
záujem sa onedlho rozrástol a strhol ďalších
mladých ľudí, ktorí sa začali venovať behaniu.
Na pretekoch
bežci začiatočníci nadviazali
priateľstvá so skúsenými bežcami, ktorí im pri
stretnutiach odovzdávali svoje skúsenosti a stali sa
pre nich vzorom a ich výkony sa stali métami, ktoré
sa snažili dosiahnuť.
Bežci, ktorí sú súčasne rodičmi, zapojili do
bežeckých aktivít svoje deti. Tieto sa postupom času
stali súčasťou detských pretekov a dosiahli
umiestnenia v Záhoráckom detskom bežeckom
pohári.
Za takéhoto nadšenia sa v hlave Tomáša Zavadila
a Pavla Poláčka zrodila myšlienka, založiť športový
klub v Jablonici a venovať sa výchove mladej
generácie. Začala spolupráca s obecným úradom a
základnou školou, ktorej výsledkom bola dohoda
o prenájme športovísk v základnej škole, v zimnom
období zapožičanie priestorov telocvične. Tu sa
konala prvá členská schôdza Športového klubu v
Jablonici, kde bolo zvolené vedenie klubu a boli
vyplnené prvé prihlášky za členov klubu.
Členovia klubu
Tréneri detí a mládeže:
Tomáš Zavadil
(predseda), Pavol Poláček, Karol Klásek, Dušan
Tomek, Michala Martišová
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Ostatní členovia: Božena Zavadilová, Marcela
Kocúriková, Marek Polakovič, Miroslava Zíšková,
Jana Zavadilová, Branislav Bulgan, Miroslav
Hazucha, Jana Bartošová, Peter Poláček
Členovia (deti a mládež): Tobias Tomek, Vanesa
Sameková, Lukáš Stanek, Filip Zavadil, Matúš
Čmarada, Patrik Rybanský, Sabina Poláčková,
Tereza Ladányiová, Magdaléna Jursová, Oliver
Jursa, Jakub Petrovič, Emanuel Závodný, Adam
Búran, Nina Zavadilová, Diana Martišová
J. Zavadilová

18. Tomáš Zavadil (AŠK Skalica) 2:57:45,
69. Pavol Poláček (ŠK Jablonica) 3:21:13,
73. Marek Polakovič (ŠK Jablonica) 3:23:00,
283. ....
Polmaratón 21,1 km (muži hlavná kategória)
1. MWANGI Joel Maina (Keňa) 1:04:06,
233. Dušan Tomek (ŠK Jablonica) 1:39:27,
1023. ....
V štafete bežala za tím Nezávislosť Bratislava
Jabloničanka Marcela Kocúriková. Jej tím sa
umiestnil na 136. mieste.

Výsledky pretekov
Cestný beh Suchovská pätnástka –23. 2. 2013
V hlavnej kategórii odštartovala trojica Jabloničanov.
Najrýchlejší z nich bol Tomáš Zavadil (AŠK Skalica)
s časom 1:01:44 h, ktorý skončil v absolútnom
poradí na 10. mieste, 11. Marek Polakovič (ŠK
Jablonica) 1:03:16, 15. Pavol Poláček (ŠK Jablonica)
1:07:22.
Cestný beh Majcichovská desiatka - 3. 3. 2013
21. Tomáš Zavadil (AŠK Skalica) 36:04
36. Marek Polakovič (ŠK Jablonica) 37:15
127. Dušan Tomek (ŠK Jablonica) 43:19
227. Michala Martišová (ŠK Jablonica) 52:55
Hodonínsky kros (5,6 km) - 16. 3. 2013
10. Tomáš Zavadil (AŠK Skalica) 21:09, 16. Marek
Polakovič (ŠK Jablonica) 21:53, 78. Michala
Martišová (ŠK Jablonica) 28:57, 82. Marcela
Kocúriková (ŠK Jablonica) 29:27, 88. Miroslava
Zíšková (ŠK Jablonica) 29:27, 93. Božena Zavadilová
(ŠK Jablonica) 34:55
ČSOB Bratislava Marathon 2013
Veľká bežecká udalosť sa uskutočnila 23. – 24. 3.
2013 v Bratislave. Sobota, 23. 3., bola plná kratších
pretekov. V dresoch ŠK Jablonica sa zúčastnili Ninka
a Filipko Zavadilovci detských pretekov na 300 m.
ŠK Jablonica mal zastúpenie aj v desiatke, ktorá
štartovala o 16:00 h :
10 km (ženy hlavná kategória)
1. Lucia Janečková (Bee cool adidas running team) 0:37:57,
13. Michala Martišová (ŠK Jablonica) 0:49:28,
79. Božena Zavadilová (ŠK Jablonica) 0:58:03,
198. ...
Hlavné behy sa uskutočnili v nedeľu, 24. 3. 2013.
Bežal sa maratón, polmaratón i štafetový beh,
v ktorých Jabloničania a členovia ŠK Jablonica
dosiahli výborné výsledky:
Maratón 42,2 km (muži hlavná kategória)
1. Chesiny Isaac Cheruiyot (Keňa) 2:18:33,

Božena Zavadilová, Michala Martišová

Tomáš Zavadil

DK
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Memoriál Ľudovíta Dobiáša
V pondelok 31. decembra, v posledný decembrový
deň starého roku 2012, sa v telocvični Základnej
školy Jablonica uskutočnil, tak ako každý rok,
tradičný, už 8. ročník silvestrovského turnaja, od
roku 2007 pomenovaného ako Memoriál Ľudovíta
Dobiáša. Tentoraz sa pre zmenu a v zmysle odkazu
na komplexnú športovú zameranosť pána učiteľa
odohrával basketbalový turnaj.
Oficiálne sa turnaj začal už skoro ráno položením
kytice vďaky a spomienky na miesto posledného
odpočinku pána učiteľa Dobiáša. Športová časť sa
začala o desiatej hodine minútou ticha, tradičnými
príhovormi a spoločným prípitkom.

Počas prestávky sa uskutočnila súťaž v hádzaní
trestných hodov. Do nej sa zapojila aj pani Evička
Dobiášová, dcéra pána učiteľa, ktorá si už na
začiatku turnaja precvičovala streľbu na kôš s pani
Kubalákovou (spolu s manželom pánom Kubalákom
sú tradičnými návštevníkmi a podporovateľmi
turnaja).

Ženy v akcii (pani Dobiášová a pani Kubaláková)

Aj táto súťaž bola veľmi vyrovnaná, keďže sa
takmer všetkým súťažiacim nie veľmi darilo
a z piatich pokusov skončili v koši iba dva. Víťazom
sa stal Martin Búran, ktorý úspešne trafil tri razy.

Slávnostný prípitok

Okrem dohodnutých skupín sa z organizačných
dôvodov mali basketbalové tímy sformovať až na
mieste. Kvôli slabšiemu záujmu sa nám podarilo
napokon náhodným žrebovaním vytvoriť iba dva
tímy, zato však veľmi vyrovnané. V tzv. Huliho
tíme bojovali Martin Búran, Ľubomír Zajonc, David
Domes a Jozef Závodný mladší, v Adíkovom tíme
Andrej Závodný, Miroslav Búran, Ľubomír Keračík
a Peter Fandel. Mužstvá proti sebe odohrali tri
zápasy, v ktorých vždy tesne zvíťazil Adíkov tím:
31 : 29; 30 : 24; 30 : 28.

A že v podpätkoch sa nedá skákať! (pani Evička Dobiášová)

Ocenenie najlepšieho strelca Martina Búrana

Hráči v akcii

12

Hoci turnaj v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi
športovou účasťou nenadchol, celá vec má predsa
len pozitívnu odozvu. Vo februári tohto roku sa
podarilo aj oficiálne a významne si uctiť vykonanú
prácu pána učiteľa Dobiáša udelením Ceny obce
Jablonica, žiaľ, už iba in memoriam. Hoci sa
všeobecne prejavuje pokles záujmu o šport, nové
aktivity
jablonických
športových
nadšencov
(založenie nového bežeckého klubu), vrátane tých
tradičných, sú zárukou, že amatérsky šport ešte
stále nepatrí (a verme, že ani nikdy nebude) do
záujmového suterénu súčasnej doby.
Andrej Závodný
Miestna akčná skupina / MAS / Podhoran,
občianske združenie
Občianske združenie Podhoran bolo založené v júni
2007, skupinou nadšených ľudí so záujmom o rozvoj
regiónu.
Predchádzala tomu možnosť získať finančné
prostriedky
formou
partnerstiev,
rozvíjať
partnerstvo verejného a súkromného sektora aj na
území obcí susediacich na okraji okresov Senica a
Malacky a na rozhraní dvoch krajov vyšších
územných celkov, Trnavského a Bratislavského
samosprávneho kraja. Pokrýva územie o rozlohe
343,5 km2 s počtom 17 261 obyvateľov.
Zakladajúcimi obcami OZ sú:
obec Cerová, Jablonica, Prietrž, Osuské, Hradište p/
Vr., Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš,
Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník, Kuchyňa,
Jabloňové a Pernek.
Hneď na začiatku nám projektová manažérka pani
Anna Čarková, Mikroregiónu Nový dvor z Českej
republiky odprezentovala činnosť ich mikroregiónu,
aké majú oni skúsenosti s čerpaním prostriedkov
z programu LEADER, ktorý u nich už prebieha. Po
tejto prezentácii starostovia obcí oslovili vo svojich
obciach neziskové organizácie, podnikateľov a
informovali zastupiteľstvá o združení.
Občianske združenie Podhoran má teraz 37 členov,
pozostávajúcich zo 14 členov samosprávy, 6 členov
podnikateľskej sféry a 17 členov neziskových
organizácií.
Záujmom združenia je realizácia spoločnej stratégie
rozvoja regiónu, podpora trvalo udržateľného
rozvoja daného územia.
Združenie má nadviazanú spoluprácu o partnerstve
s OS SPLAV a MAS Kyjovské Slovácko s pobytom
v ČR.
Partnerským
regiónom
na
Slovensku
je
Kopaničiarsky región - MAS, MAS Zlatá cesta so

sídlom
v Prenčove.
S týmito
partnerskými
združeniami si vymieňame skúsenosti, robíme
projekty národnej spolupráce.
Z programov rozvoja vidieka 2007 – 2013,
finančných prostriedkov Osi 3 – kvalita života vo
vidieckych oblastiach, sme prostredníctvom Osi – 4
Leader, implementovali projekty na opatrenie:
Obnova a rozvoj obcí občianskej vybavenosti,
technickej infraštruktúry a podporu činnosti v oblasti
vidieckeho cestovného ruchu.
Naša obec získala finančné prostriedky na
rekonštrukciu strechy DK, rekonštrukciu miestnej
komunikácie ul. Školská, chodníka, obnovu fasády
hasičskej zbrojnice a garáží. V rámci kultúrno spoločenskej činnosti nášho združenia sme v roku
2011 začali organizovať ,,Festival MAS Podhoran“.
Je to prezentácia jednotlivých obcí združenia
v oblasti folklóru, remesiel,
výroby rôznych
produktov, ako aj prezentácia samotného združenia.
Každý rok sa uskutočňuje v inej obci. Činnosť sme
zamerali aj na
ochranu životného prostredia,
vyhlásením súťaže ,,Čistý chotár “. Je to dobrá akcia
na zapojenie sa občanov do očistenia chotára od
divokých skládok.

Iba v krátkosti som si dovolila predstaviť našu MAS,
aby ste boli informovaní, že aj za Bielou horou sú
obce, ktorým záleží na rozvoji regiónu.
Prácu a aktivity nášho združenia manažuje Ing.
Kvetoslava Jablonická a Bc. Peter Fiala, za čo im
patrí úprimné poďakovanie.
AH
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Pripravujeme
Čistý chotár 2013
Obec Jablonica, tak ako v minulom roku, tak
i v tomto roku zabojuje v súťaži „Čistý chotár
2013“ o víťazstvo. Vonku nám stále pretrváva
chladné počasie, a tak sme sa rozhodli, že čistenie
chotára sa bude konať 20. apríla 2013. Dovtedy
sa nám snáď oteplí. Nadšenci, ktorí budú chcieť
vyčistiť našu obec od odpadu sa stretnú vo dvore
obecného úradu o 8:00 h. V súťaži sa bude
hodnotiť čistota obce, celkový dojem oproti
počiatočnému stavu, vyčistená plocha, množstvo
vysadených stromov a čistenie brehov vodných
plôch. Vďaka všetkým, ktorí sa v roku 2012
zúčastnili čistenia nášho chotára, získala obec
Jablonica titul najčistejšej obce regiónu MAS
Podhoran. Občianske združenie MAS Podhoran
združuje obce Cerová, Osuské, Hradište pod
Vrátnom, Jablonica, Prietrž, Prievaly, Plavecký Peter,
Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica,
Rohožník, Kuchyňa, Jabloňové a Pernek. Dúfame, že
do čistenia obce sa opäť zapoja členovia
spoločenských organizácií, združení a občania,
ktorým záleží na životnom prostredí. Poteší, ak si zo
sebou prinesiete náradie (hrable, metly, lopaty,...).
Vrecia na odpad a rukavice budeme zapojeným
rozdávať.

Kalendár podujatí
20.04.2013 Čistý chotár
01.05.2013 Oslavy 1. mája
11.05.2013 Jablonická desiatka – Memoriál Felixa
Rímeša
19.05.2013 Deň matiek

Spoločenská kronika
Blahoželáme jubilantom
V prvom štvrťroku sa dožili:
70 rokov Benedikt Baňárek, Karol Gróf, Angela
Michalicová, Vilma Peterková, Oľga Sládková, Anna
Tehlárová
75 rokov Emil Kukan, Anna Španková
80 rokov Agneša Jánošíková, Alžbeta Oríšková,
Jozef Tománek
90 rokov Štefan Jánošík
95 rokov Anna Závodná

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.

Narodili sa: Nina Čmaradová, Emma Blažková,
Sára Dosoudilová

Zomreli: Milada Jelínková, Mária Jurovatá, Margita
Fuknová, Amália Dobiášová

Oslávime 1. máj

Oznam

Štátny sviatok 1. máj sa oslavuje od roku 1890 a je
sviatkom pre všetkých pracujúcich ľudí po celom
svete. Sviatok práce nesie v sebe už 123 rokov
význam a hodnotu. Časy kedy sa povinne
zúčastňovalo sprievodu, v ktorom nechýbali červené
vlajky, alegorické vozy, transparenty, pionierske
šatky a nadšené pokriky pracujúceho ľudu sú už
dávno preč. Týmto časom už „odzvonilo“, ale
tradícia stavania mája zostáva. Pozývame Vás na
tradičné stavanie mája, ktoré sa bude konať 1.
mája 2013. O 14:00 h na námestí hasiči ručne
postavia máj za sprievodu hudobnej skupiny z
Osuského. Program sa presunie do dvoru obecného
úradu, kde bude vystúpenie skupiny pokračovať.
O občerstvenie bude postarané.

Uskladnenie biologicky rozložiteľného komunálneho
odpadu, ako je drevný odpad zo strihania
a orezávania krovín a stromov, palety je možné
priviesť na pílu (bývalá Janovičova píla) v dňoch:
pondelok – sobota v čase od 8:00 do 18:00 h.
V prípade, že by bola píla zatvorená je treba
zazvoniť zvončekom umiestneným pri vstupe na
pílu.
Objemný odpad ako sú nábytky, staré okná, dvere
a podobne zabezpečí obec najmenej dvakrát za rok,
a to v mesiacoch apríl a október. V prípade potreby
obec zabezpečí zber v častejšom intervale. O dni
zberu a mieste budú držitelia odpadu informovaní
v obci obvyklým spôsobom (miestny rozhlas, úradná
informačná tabuľa, web stránka obce).
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