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Slovo našej starostky
Vážení spoluobčania,
skončil sa I. polrok roka a ukončili ho
spravodlivé voľby poslancov OZ, ktoré
potvrdili vôľu voličov. Novozvolení
poslanci OZ dňa 11. júla 2011 zložia
zákonom predpísaný sľub a prevezmú si
osvedčenia o zvolení. Dňa 18. júla 2011 na
5. riadnom zasadnutí OZ začne ich
poslanecká práca.
Okrem iného bude potrebné v prvom rade
rozhodnúť ako bude obec postupne
realizovať aktivity, ktoré má v pláne a ako
bude po voľbách realizovať reálne ciele
zamerané na zlepšenie a skrášlenie života
všetkých občanov.
Bude to určite náročné, ale verím, že
urobíme všetko pre spokojnosť občanov.
V druhom štvrťroku sme okrem bežných
prác, havarijných a udržiavacích prác,
odovzdali dňa 30. júna 2011 vypracovaný
projekt – Žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky z Programu rozvoja vidieka SR
na rekonštrukciu miestnych komunikácií
„Školská ulica“. Ďalej sa bude potrebné
rozhodnúť, ktoré projekty na vyhlásené
výzvy vypracujeme.
Po mnohých daždivých a chladných dňoch
mi zostáva popriať deťom aj Vám, aby ste
prežili krásne leto a prázdniny plné
zaujímavých dobrodružstiev, pekných
zážitkov či už z dovolenky alebo z
prázdnin strávených u starých rodičov.
Tento dvojmesačný oddych utečie ako
voda, a ani sa nenazdáte a príde koniec

leta. Preto nepremrhajte ani jeden deň leta
a užite si ho naozaj naplno.
S letom sa spoločne rozlúčime koncom
augusta, kedy Vás pozývame na
spoločensko-kultúrne podujatie pod názvom „Jablonický kotlík“, ktoré sa
uskutoční 27. augusta 2011. Spoločne
prežijeme príjemné popoludnie s bohatým
kultúrnym programom.

Alena Hazuchová
starostka obce

Pozvánka
na športovo – kultúrny deň
Hádzanárske
mužstvo
„OLD-STAR
Jablonica“ Vás pozýva na medzinárodný
hádzanársky turnaj mužov a žien, ktorý sa
uskutoční dňa 16. júla 2011 na
hádzanárskom ihrisku v areáli ZŠ Jablonici
o 11 hodine.
Pri tejto príležitosti tu bude hosťovať aj
zahraničné
hádzanárske
mužstvo
z Freyburgu z Nemecka.
Príďte povzbudiť mužstvá a odmeniť ich
potleskom. Čaká na Vás pekný športový
zážitok a bohaté občerstvenie.
Akcia sa uskutoční s finančnou podporou
obce.

Webový portál obce v novom šate
Nový webový portál obce Jablonica bol spustený
6. júna 2011. Technika a veda idú dopredu, a preto
sme sa rozhodli aj my pre zmenu. Usúdili sme, že
je potrebné vymeniť starú verziu našej stránky za
modernejšiu v rámci dizajnu aj funkcií.
Prvým a zásadným impulzom tejto premeny bolo
prijatie zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010,
ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra
2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z ktorého vyplývajú pre
všetky mestá, mestské časti a obce nové
povinnosti, týkajúce sa zverejňovania zmlúv,
faktúr a objednávok. Usilovali sme sa o to, aby
zverejňované dokumenty boli usporiadané
prehľadnejšou a zrozumiteľnejšou formou.
Za spomenutie určite stojí aj to, že prostredníctvom
príspevkov a fotografií Vám prinášame a budeme
prinášať informácie o aktuálnom dianí v obci
a o pripravovaných podujatiach. V sekcii Úradná
tabuľa nájdete aktuálne oznamy priamo z pohodlia
Vášho domova. Ďalej môžete nájsť v sekcii Ako
vybaviť tlačivá, ktoré si môžete stiahnuť
a nemusíte si ich chodiť vyžiadať na Obecný úrad.
Určite je ešte veľa vecí, ktoré na stránke obce
Jablonica nájdete, ale najlepšie bude ak sa sami
pozriete a zhodnotíte, čo je pre Vás užitočné a čo
Vás zaujíma.
Síce nás čaká ešte veľa práce s dolaďovaním
stránky, ale veríme, že sa nám to podarí úspešne
dokončiť k Vašej spokojnosti.
DK

Spracované výsledky sčítania skontrolovali
a prevzali pracovníci Štatistického úradu na
Obvodnom úrade v Senici.
KZ

Neprehliadnite
Obecný úrad upozorňuje občanov, ktorí doteraz
nezaplatili daň z nehnuteľnosti, poplatok za
komunálny odpad a daň za psa, aby si uvedené
dane a poplatok uhradili v čo najkratšom
termíne.

Kde sa strácajú kvety v našej obci?
Mnohým z nás sa v spojitosti s jarným a letným
obdobím vybaví vôňa a krása kvetín. Snažíme sa
skrášliť si svoje záhrady a priedomia vysadenými
kvetmi. Aj obec sa usiluje o zveľaďovanie okolia,
ale veľmi sa jej to nedarí. Čím to je? Už druhýkrát
sme v tomto období vysadili do kvetináčov pri
dome služieb kvety, aby sme urobili Jablonicu
krajšou, oku lahodiacou. Avšak po našich dvoch
pokusoch sme zistili, že v obci sú neprajníci, ktorí
neobľubujú tento druh zveľaďovania. Vždy potom,
čo sa kvety vysadia ich niekto vytrhá a kde im je
koniec, ani len netušíme. Zamýšľame sa, či to robí
niekomu radosť ich ničiť alebo si len niekto chcel
skrášliť okolie svojho domu. Touto cestou by sme
chceli poďakovať tým, ktorým sa úspešne darí
mariť naše pokusy o malé skrášlenie obce.
DK

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
Na Slovensku prebehlo k 21.05.2011 „Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov“, prvýkrát vo všetkých
krajinách EU súčasne. V našej obci bolo
vytvorených sedem sčítacích obvodov, v ktorých
pracovali dobrovoľne prihlásení sčítací komisári.
Novinkou bolo elektronické sčítanie, ktoré využilo
len málo našich občanov.
Sčítací komisári sa stretli s rôznymi reakciami
ľudí, napriek tomu svedomite spracovali všetky
údaje podľa pokynov Štatistického úradu.

Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a polovica roka 2011 je za
nami. Nastal čas prázdnin a dovoleniek. Prajeme
Vám príjemný oddych a veľa hrejivých lúčov
slniečka v tomto lete.
Pracovníci OÚ Jablonica
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V spravodlivých voľbách sa vôľa voliča
potvrdila
V obci Jablonica sa v sobotu 25. júna 2011 konali
nové voľby poslancov obecného zastupiteľstva.
Rozhodol tak Ústavný súd, ktorý voľby poslancov
z 27. novembra 2010 vyhlásil za neplatné.
V obci bol vytvorený jeden volebný obvod a volilo
sa celkom 9 poslancov z 27 kandidátov. Boli
vytvorené dva volebné okrsky, v ktorých pracovali
5 členné okrskové volebné komisie a miestna
volebná komisia. Na priebeh volieb dohliadala
Obvodná volebná komisia zo Senice.
V zozname voličov bolo celkom zapísaných 1887
voličov. V zmysle § 27 zákona SNR č. 346/1990
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí každý
volič obdržal Oznámenie o čase a mieste konania
nových volieb. Volebné miestnosti však navštívilo
iba 523 voličov, čo predstavuje účasť 27,7 %.
Oproti minuloročným voľbám bola účasť voličov
nižšia takmer o polovicu.
I napriek nízkej volebnej účasti sa vôľa voliča
v nových voľbách opäť potvrdila. Z pôvodných
zvolených kandidátov v novembrových voľbách
dostalo opäť post poslanca 6 kandidátov (4 - ĽSHZDS, 2 – SMER), 2 noví nezávislí kandidáti a
posledné deviate miesto získala kandidátka za
koalíciu SDKÚ-DS, SaS a KDH. Traja zvolení
poslanci v novembrových voľbách, ktorí v tom
čase získali vysoký počet hlasov už v nových
voľbách nekandidovali.
Sčitovanie hlasov od 20:00 hodiny prísne sledovali
pozorovateľky. V okrsku č. l členovia sčítavali
hlasy z 204 platných hlasovacích lístkov, v okrsku
č. 2
z 309 platných hlasovacích lístkov.
Jednotlivé okrskové komisie po 4-hodinovej práci
odovzdali podpísané zápisnice miestnej volebnej
komisii na ďalšie spracovanie.
Občania – voliči Jablonice teda opäť dali dôveru 6
kandidátom a 3 novým kandidátom, ktorí budú
rozhodovať o rozvoji obce v budúcom období.
Starostka obce Alena Hazuchová mala už vo
štvrtok 30. júna pracovné stretnutie so zvolenými
poslancami.
V najbližších
dňoch
plánuje
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Anna Kováčová

Výsledky nových volieb poslancov Obecného zastupiteľstva
v Jablonici 25. júna 2011
1.
2.
okrsok okrsok
Spolu
Počet voličov zapísaných v
zozname voličov:
900
987
1887
Počet vydaných obálok:
209
314
523
Počet odovzdaných obálok:
Počet platných hlasovacích
lístkov do OZ:
Účasť na voľbách v %

209

314

523

204
23,2

309
31,8

513
27,7

ZVOLENÍ KANDIDÁTI (Počet platných hlasov)
1.
2.
PORA
Kandidát
Č. okrsok okrsok Spolu DIE
Eva Kosová, Mgr
ĽS-HZDS
15
99
166
265
1.
Jaroslav Stanek, Ing.,
SMER
22
103
159
262
2.
Jaroslav Čerešník, Mgr.,
SMER
3
99
160
259
3.
Jozef Vulgan, Ing.,
ĽS-HZDS
26
77
121
198
4.
Peter Hazucha, ĽS-HZDS

11

73

121

194

5.

Marek Škápik, Neka

23

91

86

177

6.

Igor Horník, ĽS-HZDS

12

45

131

176

7.

Jaromil Búran, Ing., Neka
Jana Vaculová, Mgr.,
SDKÚ,SaS,KDH

2

57

106

163

8.

25

67

86

153

9.

NÁHRADNÍCI:
Valentín Žák,
SDKÚ,SaS,KDH

27

60

90

150

10.

Eva Dobiášová, SMER

5

61

78

139

11.

Milan Gaža, ĽS-HZDS

6

42

96

138

12.

Daniel Krutý, Mgr., SMER 16

54

78

132

13.

Milan Kopecký, SMER
Anna Nemečkayová,
SMER

14

49

74

123

14.

19

34

83

117

15.

Anna Hajdučková, Neka

8

44

72

116

16.

Dušan Tomek, Ing., SMER
Ján Hamerlík, MVDr.,
SMER
Radoslav Bulgan,
SDKÚ,SaS,KDH
Tomáš Petráš,
SDKÚ,SaS, KDH
Anna Hamerlíková,Mgr.,
SDKÚ,SaS,KDH
Elena Jamrichová,Mgr.,
SMER
Tomáš Hajdučko,
SDKÚ,SaS,KDH

24

39

76

115

17.

9

53

59

112

18.

1

52

58

110

19.

20

39

63

102

20.

10

46

53

99

21.

13

30

65

95

22.

7

45

47

92

23.

Peter Čmarada, ĽS-HZDS

4

22

63

85

24.

Ľubomír Malík, ĽS-HZDS

17

20

63

83

25.

Jozef Malinka, ĽS-HZDS
Ľudmila Smíkalová,
SDKÚ,SaS,KDH

18

22

61

83

26

21

37

34

71

27
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Hospodárenie Obce Jablonica za rok 2010
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce
bol rozpočet obce na rok 2010, ktorý bol schválený
obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2009, uznes.
č. 70/2009. V priebehu rozpočtového roka bol celkom
upravovaný päťkrát a dvakrát na základe rozpočtového
opatrenia pre základnú školu.
Výsledky rozpočtového hospodárenie sú spracované
v celých € podľa výkazu Fin 1-04.
TEXT
Bežné príjmy
Z toho:
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Vlastné príjmy RO –
ZŠ
Príjmy spolu:
Bežné výdavky
Bežné výdavky
RO - ZŠ
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Výdavky spolu:

Rozpočet po
zmenách
954 000

Skutočnosť
k 31.12.2010
953 682

538 232
77 885
337 883
470 400
177 160
0

538 131
77 898
337 653
470 400
55 602
8 496

1 601 560

1 488 180

539 109
360 311

510 851
360 276

333 698
286 243
1 519 361

211 889
286 241
1 369 257

Finančný hospodársky
82 199
118 923
výsledok (príjmyvýdavky)
Finančný hospod.
82 199
118 936,79
výsledok bez zaokrúhl.
(eurocentoch)
Stav finanč.prostr. na účte a v pokladni k 31.12.2010
bez RF a SF:
118 936,79

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 104,96 €
a nevyčerpané prostriedky na povodne vo výške 896 €.
Vyčíslený hospodársky výsledok vo výške 117935,83 €
bol na základe schválenia obecného zastupiteľstva dňa
4.4.2011 uznes. č. 14/2011 zúčtovaný na tvorbu
rezervného fondu v plnej výške a schválený na
financovanie kapitálových výdavkov v roku 2011.
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 komunálny odpad od TS, za
vývoz odpadu od občanov a za jadrové zariadenia.
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 stravné, poplatky od rodičov za MŠ, úroky z účtov,
refundácie.
Do tejto skupiny príjmov patria aj granty a transféry
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, interkulturálne vzdelávanie
detí v MŠ a dotácia z titulu výpadu dane z príjmov FO.
Kapitálové príjmy: zahŕňajú príjmy z predaja majetku
a dotácia na rekonštrukciu kultúrnych zariadení,
z environmentáleho fondu na rozšírenie kanalizácie ul.
Trnavská a z MVaRR SR dofinancovanie rekonštrukcie
a modernizácie priestorov ZŠ z roku 2009.
Príjmové
finančné
operácie:
zúčtovanie
nevyčerpaných prostriedkov na dopravné z roku 2009
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 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 úveru,
členské príspevky združeniam, stravovanie dôchodcov
a prepravné za obedy, opatrovateľská služba a sociálne
príspevky rodinám.
Kapitálové výdavky: v hodnotenom období boli
financované nasledovné investičné akcie: rekonštrukcia
priestorov obecného úradu a interiérové vybavenie vo
výške 4 989 €, projektová dokumentácia a rozšírenie
kanalizácie ul. Trnavská vo výške 164 749 €, stánky na
tržnicu, nákup kosačky, pohrebné zariadenie,
interiérové vybavenie v MŠ – celkom vo výške 6 175 €,
projektová dokumentácia na nadstavbu MŠ vo výške
8 626 €, rekonštrukcia priestorov domu kultúry
22 350 €, projekt na rekonštrukciu strechy DK 1 000 €
a vybudovanie EE prípojky na ihrisku v parku vo výške
4 000 €.
Finančné operácie výdavkové: splácanie istiny
z úveru vo výške 286 241 €.
Bežné výdavky rozpočtovej organizácie s právnou
subjektivitou: jedná sa o financovanie nákladov
základnej školy na normatívne výdavky (osobné
a prevádzkové náklady ZŠ) vo výške 285 458 €,
nenormatívne
výdavky
(vzdelávacie
poukazy,
dopravné) vo výške 8 218 €, dotácie z ÚPSVaR
(stravné, školné pomôcky) vo výške 3 583 €,
financovanie prevádzkových nákladov z vlastných
zdrojov vo výške 8 496 €, financovanie originálnych
kompetencií – školskej jedálne vo výške 37 500 €
a školského klubu vo výške 17 021 €. Celkové výdavky
za právny subjekt ZŠ činili 360 276 €.
Účtovná jednotka Obec Jablonica má Účtovnú závierku
zostavenú k 31.12.2010 a Výročnú správu za rok 2010
overenú audítorom.
Anna Kováčová
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Zo života školy ...
Úspechy našich žiakov ZŠ Jablonica
Ako po iné roky, aj tento školský rok sa naši žiaci
pod vedením svojich učiteľov zúčastňovali
rôznych súťaží a olympiád.
Každoročne pripravuje našich žiakov pán učiteľ
Mgr. Ján Miča na súťaž Mladých záchranárov,
ktorá sa konala v Šaštíne - Strážoch. Tento školský
rok získali naši žiaci v obvodnom kole 2. miesto.
Boli to Nikol Jankovičová 9.B, Katarína Konopová
9.A, Daniel Kubíček 9.A, Richard Tomek 9.A.
Dňa 6.12.2010 sa konali v Senici Školské
majstrovstvá okresu „Mikulášsky futsal“ – halový
futbal žiakov ZŠ. Naši žiaci Ľubomír Lörincz,
Denis Badáň, Benedikt Kolenyak, Jakub Malík,
Jakub Tomek, Peter Gaža, Dominik Franek,
Roman Malík získali 2. miesto.
V tom istom mesiaci sa konali Školské
majstrovstvá okresu v basketbale žiakov ZŠ
v Senici. Družstvo našich žiakov získalo 3. miesto.
Školu reprezentovali Benedikt Kolenyak, Denis
Badáň, Jozef Peterka, Jakub Malík, Anton Lukáč,
Jakub Tomek, Peter Gaža a Roman Malík.
Pripravoval ich pán učiteľ Mgr. Ján Miča.
V decembri sa konalo obvodné kolo v Olympiáde z
anglického jazyka v Holíči, kde získali naši žiaci
Marek Motus z 9.B triedy 1. miesto a Adam Luong
zo 7.A triedy 3. miesto. Pripravovali ich pani
učiteľky Mgr. Magdaléna Tomková a Mgr. Marta
Čurajová. Marek Motus postúpil do krajského
kola, kde získal pekné 5. miesto.
Dňa 9.2.2011 sa konalo okresné kolo Geografickej
olympiády, kde získala žiačka Monika Varcholová
zo 7.B triedy 3. miesto. Krajské kolo geografickej
olympiády sa konalo 22.3.2011 a žiačka Nikol
Jankovičová z 9.B triedy získala čestné uznanie
„úspešná riešiteľka“. Obidve žiačky pripravoval
Mgr. Ján Miča.
V tom istom mesiaci sa žiaci 6. – 9. ročníka
zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády
v Senici. V náročnej konkurencii obstáli, stali sa
riešiteľmi. Pripravovala Mgr. Hamerlíková.
Dňa 2.3.2011 sa konalo obvodné kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov
pamätník. V 2.kategórii - poézia obsadila 1. miesto
Andrea Varcholová zo 7.B triedy a 3. miesto

v 3.kategórii – poézia Lenka Oravcová z 9.A
triedy. V 2. kategórii próza obsadili 2. miesto
Monika Varcholová zo 7.B a 3. miesto
v 3.kategórii - próza Katarína Konopová z 9.A.
Pripravovali ich Mgr. Irena Oslejová, PaedDr.
Andrej Závodný, PhD. a Mgr. Miroslava
Petrášová. 8.4.2011 sa konalo okresné kolo
Hurbanovho pamätníka a Andrea Varcholová
získala 3. miesto v 2.kategórii v poézii..
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Juraja
Holčíka sa konala súťaž v prednese poézie a prózy
od slovenských autorov v Budmericiach dňa 2.
apríla 2011. Súťaž mala názov „Slovenčina moja,
krásne ty zvuky máš“ a diplom za účasť na tejto
súťaži dostali Šimon a Karolína Škápikových.
Dňa 8.marca 2011 sa naše dievčatá po prvýkrát
zúčastnili krajského kola v basketbale, ktoré sa
uskutočnilo na ZŠ Atómová v Trnave. Krajského
kola sa zúčastnili družstvá: ZŠ Sereď, ZŠ Jablonica
a ZŠ Atómová Trnava. Súťaž organizoval Krajský
školský úrad v Trnave a Krajská rada SAŠŠ v
Trnave. Dievčatá obsadili pekné 3. miesto. Našu
školu reprezentovali: Natália Kolínská, Nikola
Dubničková, Nikola Jankovičová, Veronika
Španková, Nikola Nosková, Mária Oravcová,
Terézia Vašková, Denisa Nemčeková, Miroslava
Stančíková, Klaudia Konopová. Pripravoval ich
Mgr. Ján Miča.
Dňa 30.3.2011 sa v Senici konali Školské
majstrovstvá okresu v hádzanej dievčat a naše
družstvo v obsadení – Kristína Žiaranová,
Miroslava Stančíková, Kristína Bendová, Klaudia
Konopová, Natália Kolínská, Veronika Španková,
Nikola Dubničková, Angelika Vávrová obsadilo 2.
miesto. Pripravovala ich Mgr. Veronika Hasíková.
Dňa 27.4.2011 sa konali Školské majstrovstvá
okresu „Jednota futbal cup“ a naše družstvo
mladších žiakov obsadilo 2. miesto a postúpilo do
regionálneho kola. Školu reprezentovali Leo
Slamka, Patrik Mihalczak, Peter Gaža, Dominik
Peterka, Boris Vázal, Dominik Franek, Ivan
Černek, Šimon Škápik, Matúš Rybanský. Žiakov
pripravoval Mgr. Ján Miča.
Naši žiaci sa zapájajú každoročne aj do súťaže
Mladý záhradkár, na ktorú ich pripravuje pani
učiteľka Mgr. Ľubomíra Kukanová. Tento rok sa
okresná súťaž konala dňa 27.5.2011 a naši žiaci
získali: 1. miesto – Monika Varcholová –
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v kategórii 13-15 rokov, 2. miesto – Šimon Škápik
– 10 -12 rokov a 3. miesto Klaudia Konopová –
13-15 rokov.
V ten istý deň sa konalo aj okresné kolo dopravnej
súťaže „Na bicykli bezpečne“. Naši žiaci Katarína
Slobodová, Ján Hazucha, Martina Sláviková a Erik
Gjukaj z 5.A triedy ziskali 1. miesto a postúpili do
krajského kola. To sa konalo dňa 3.6.2011 vo
Vrbovom, kde získali krásne 3. miesto.
Pripravovala ich Mgr. Viera Žáková.
Žiačky Monika a Andrea Varcholové zo 7.B triedy
sa zúčastnili prírodovedného seminára – Delfín,
ktorí sa konal 6.6.2011 cez internet. Stali sa
úspešné riešiteľky v kategórii 7 a pripravovala ich
Mgr. Jana Čapková.
Dňa 31.5.2011 sa zúčastnili naši žiaci školského
kola súťaže „Hľadáme nového Jozefa Plachého
2011“. V kategórii – Chlapci obsadili 1. miesto
Peter Gaža zo 7.B, 2. miesto Patrik Mihalczak zo
6.B a 3. miesto Matúš Rybanský zo 6.B.
V kategórii Dievčatá obsadili 1. miesto Martina
Sláviková z 5.A, 2.miesto Veronika Brunclíková
zo 6.A a 3.miesto Kristína Žiaranová z 5.A.
Pripravovali ich Mgr. Ján Miča a Mgr. Radovan
Rak. V krajskom kole skončil Peter Gaža na
peknom 5. mieste.
V závere školského roka sa už tradične konala
regionálna súťaž Poznaj svoj región organizovaná
TTSK. Naše štvorčlenné družstvo , Veronika
Španková, Nikola Jankovičová, Nikola Nosková
a Klaudia Konopová, obsadilo pekné piate miesto.
Pripravovala Mgr. Hamerlíková.
Úspešní prváci!
Našim prváčikom sa opäť darilo. Dobrovoľná
požiarna ochrana – Okresný výbor Senica, ocenil
v Dome kultúry v Senici dňa 17. júna 2011 Lenku
Gažovú, Matúša Baňárka a Kláru Žaludovú za
kolektívnu výtvarnú prácu v okresnom kole súťaže
v kreslení a maľovaní na tému: Požiarna ochrana.
Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa ďalších
úspechov. Pripravovala ich PaedDr. Oľga
Vulganová.
Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaží
a olympiád a taktiež ich učiteľom, ktorí ich
pripravovali, srdečne blahoželám a prajem im veľa
úspechov aj v budúcom školskom roku.
Mgr. Marta Čurajová

Modrá škola
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do
projektu Modrá škola, ktorý organizuje BVS, a.s.
Žiaci 2.A a žiaci 5. – 8. ročníka sa zúčastnili
Veľkej vedomostnej súťaže o vode. Každý žiak
vypracoval a pravidelne každý mesiac dostal
krátky internetový test. V závere žiaci odpovedali
na anketové otázky. Zväčša sa vyjadrovali
pozitívne, testy ich zaujali, nad mnohými
odpoveďami museli porozmýšľať, prípadne si ich
vyhľadať
v dostupných
materiáloch,
v encyklopédii a na internete. Zdokonaľovali sa
v práci
s počítačom
a rozvíjali
čitateľskú
gramotnosť. Samozrejmá bola i pomoc učiteľa,
hlavne u mladších žiakov.
Výsledky:
V primárnom vzdelávaní z 21 zapojených škôl
získala 2.A Jablonica 10. miesto.
Najviac bodov získali: Jakub Petrovič, Miroslav
Brunclík, Filip Krč, Michal Mikulčík, Terezka
Ladányiová a Daniela Brezovská.
V nižšom
sekundárnom
vzdelávaní
z 34
zapojených škôl získala ZŠ Jablonica 5. miesto.
Najviac bodov získali: Šimon Škápik 6.A, Denisa
Nemčeková 8.A, Jaroslav Wirth 6.A
Srdečne blahoželáme!
Mgr. V.Ňukovičová, koordinátor ENVIRO

34 nôh 9. B
Na budúci školský rok už do 9. B nevstúpi ani 1z
tých 34 nôh, ktorých dupot sa ešte stále ozýva z
horného poschodia školy. Do školy sme chodili s
radosťou len preto, že sme sa tešili, čo nové zasa
niekto z nás vyparatí. Nikdy sme nemali núdzu o
smiech. Smiech bol aj je naším najlepším
spoločníkom. Chodbou sa ešte stále ozývajú najmä
naše výkriky, či už radosti, alebo hnevu. Nikdy sa
však nestalo, aby nastalo v 9. B ticho. Učitelia nám
neustále niekoľko rokov dohovárali, aby sme
neboli takí hluční, ale čím viacej sa snažili, tým
horší sme boli. Našou najväčšou záľubou bolo
porušovanie školského poriadku. Neprezúvanie sa,
za ktoré sme boli pokarhaní najmenej 1000krát,nevykladanie stoličiek, neporiadok okolo
koša, písanie po obruse...To všetko sme
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nepokladali za dôležité. Nie každý predmet bol
naším kamarátom, ale spoločnými silami,
opisovaním, našepkávaním a ťahákmi sme to
všetci zvládli. Najobľúbenejšou časťou vyučovania
je koniec hodiny a zazvonenie zvončeka, ktorý
ohlasuje koniec výkonu trestu v podobe niektorého
z predmetov. Prestávky sú pre nás oslobodením,
kedy nastáva čas na veselú hlučnú vravu, písanie
úloh a sem-tam aj na nejakú tú hádku. Odvtedy nás
rozdelili na A a B triedu, odvtedy sa začalo naše
súperenie a neustále porovnávanie sa medzi
triedami. Učitelia nás považovali za horšiu triedu
ročníka, a preto sme vložili ešte viacej energie do
toho, aby sme ich o tom presvedčili. Nebol to
správny postup, ale v tom období sa nám to zdalo
zábavné. Počas rokov strávených v školských
laviciach sa v našom kolektíve vystriedalo
niekoľko žiakov, ktorí s nami nezostali až doteraz,
ale zato prispeli do našej zbierky zážitkov a
spomienok svojou časťou.
Určite si každý z nás uchová nejakú peknú
spomienku na spoločne strávené chvíle. Máme
radosť z toho, že už končíme na tejto ZŠ, že
začneme novú etapu svojho študentského života,
avšak mrzí nás, že opúšťame miesto, ktoré nám
bolo druhým domovom celých 9 rokov.
Nikol Jankovičová a Kristína Grófová, 9. B

Deň matiek
Vie o nás všetko a napriek tomu nikdy nesklame.
O kom to vravím? No predsa o mame. Týmito
slovami sa nám prihovorila Barborka Kubisová na
oslave Dňa matiek, 8. mája v KD Jablonica.
Okrem nej potešili všetky mamy svojim
vystúpením mažoretky, prváci, druháci Mária
Krutá básňou a členovia divadelného krúžku
krásnymi slovami a milou scénkou. Program
pripravili pani učiteľky Vulganová, Ňukovičová,
Žáková a Fandlová. Poďakovanie patrí všetkým
vystupujúcim , pani učiteľkám za trpezlivosť pri
nácviku, ale aj Šimonovi Škápikovi a Jožkovi
Dubničkovi za technickú pomoc s aparatúrou.
Mgr. Magdalena Tomková

Medzinárodný deň detí
Medzinárodný deň detí patrí k najobľúbenejším
sviatkom, ktorý si pripomínajú obyvatelia krajín po
celom svete.
Tradícia tohto dňa určeného najmenším neobišla
ani tento rok našich škôlkarov, školákov a všetky
ostatné detičky. Obec Jablonica v spolupráci so
Základnou školou v Jablonici pripravila pre nich
program, z ktorého sa určite všetci tešili.
Oslava dňa detí bola naplánovaná na 3. júna 2011
v areáli Základnej školy v Jablonici. Deti, ktoré sa
zúčastnili tejto oslavy si mohli vyberať
z pripravených atrakcií. Každý si mohol nájsť to
svoje. Tí menší sa vyšantili skákaním na
nafukovacom hrade a trampolíne, starší si mohli
okúsiť ako sa strieľa z luku. Spoločne si mohli
všetci zatancovať a zabaviť sa pri program, ktorí
pre nich pripravil animátorský tím zo ŠPOT
PARTY SHOW, Smolenice na hádzanárskom
ihrisku. Nechýbalo ani maľovanie na tvár. K
dobrej atmosfére prispelo aj slnečné počasie.
Veríme, že každý bol spokojný a odchádzal domov
s peknými zážitkami.
DK

Mám talent, či nemám talent?
Keď som sa pred vyše rokom registroval na
stránku www.mamtalent.sk, nemal som žiadne
veľké očakávania. Aj keď tam svietil hrubý
červený nápis „Dáme Vám šancu“ a gestori
jednotlivých kategórií boli samé známe osobnosti
(Elena Vacvalová, Adela Banášová, Jozef
Bednárik, Kamil Peteraj, Pavol Barabáš a Tomáš
Janovic), bol som trocha skeptický. Predsa len, kto
Vám v dnešnej dobe vydá šuplíkový rukopis? To
by som ale nebol ja, aby som to neskúsil, a tak som
postupne povkladal nejaké básne. Zhruba po roku
vyšla prvá kniha z edície Mám talent pod názvom
Nový život bez chlapa od dvojice autorov píšucich
pod pseudonymom Bulles. Vzápätí bola vyhlásená
víťazka literárnej ceny Katarína Tholtová s
románom Nočné motýle. No a potom na moje
veľké prekvapenie pokračovalo vydávanie ďalších
kníh. Vyšlo ešte šesť nových románov Mám
talenťáckej edície. V internetových kuloároch sa
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začalo šepkať čosi o akomsi výbere najlepších
poetov. Malo byť postupne oslovených niekoľko
vybraných autorov (nakoniec v počte 9). No a bol
som prekvapený a zároveň šťastný, keď ma
vydavateľstvo Ikar vybralo. Potom sa začali riešiť
potrebné detaily, akými bol napr. názov. Napokon
sa všetci zhodli na názve Sólo pre 9 hlasov (9
autorov), ďalej sa riešil výber jednotlivých básní,
medailóniky autorov a v neposlednom rade obálka.
Gestorom poetickej kategórie bol známy básnik
a textár Kamil Peteraj, ktorý sa skutočne
zaangažoval. Podieľal sa na výbere jednotlivých
autorov a napokon napísal aj predslov zbierky. To
už mala kniha akú takú podobu a to, čo sa na
začiatku zdalo neskutočné, stalo sa nakoniec holou
skutočnosťou. Dňa 11.01.2011 oficiálne vyšla
spoločná zbierka básní pod názvom Sólo pre 9
hlasov, v poradí deviata kniha z Edície Mám talent.
Takže kto si myslí, že má zaujímavý príbeh ležiaci
kdesi na spodku šuplíka, neváhajte a zaregistrujte
sa. Ak ste začínajúcim autorom je tento portál
ideálny pre publikovanie. Pri veľkom počte
registrovaných členov je pravdepodobné, že sa
v dostatočnom množstve
vyjadria k vašim
dielam. Tým získate nový, nezávislý názor na vašu
tvorbu (či máte alebo nemáte talent). Niektoré
budú možno kritické, iné zasa pochvalné, ale
hlavne, že nejaké budú. Lebo bez čitateľov je
kniha zbytočná. Tak ako vydavateľstvo Ikar
sľubovalo šancu, tak ju aj dalo minimálne 17
ľuďom, ktorým vyšla kniha.
Miroslav Búran

Na ľadovom krste s rozohnenou
mládzou
Dňa 20.01.2011 som sa zúčastnil spoločenskej
udalosti v bratislavskej Eurovei, na ktorej sa krstili
dve nové knihy z Ikarovskej edície Mám talent.
A to konkrétne Drsná neha od Silvie Koscelanskej
a Sólo pre 9 hlasov spoločný výber deviatich
autorov. Menovite Tono Mello, Amia Tamealla,
Penelope Toomey, Richard Miške, Michal Pivarči,
Ivana Drábová, Mirka Ábelová, Strix a moja
maličkosť, Miroslav Búran. Hneď ako som po
strastiplnom cestovaní vkročil do Eurovei a uvidel
útulné kníhkupectvo Panta Rhei, zmocnil sa ma

akýsi čudný pocit plný vzrušenia, eufórie a radosti.
Tak som sa tam nenápadne priplížil a prvýkrát som
sa dotkol našej útlej knižočky. Vzápätí som narazil
na najmladšiu textárku Ivku Drábovú, ktorej som
sa hneď predstavil a prehodili sme zopár slov.
Keďže do krstu zostávala ešte asi hodinu času, šiel
som na kávu do najbližšej kaviarne, kde som
stretol ďalšieho kolegu Michala Pivarčiho.
Štvorčlenná grupa autorov (Rišo, Penelope, Tono
a Strix) zatiaľ v Umeleckom bare krušne
debatovala. Ich som neskôr odchytil na lavičke
Panta Rhei a spoločne sme sa šli usadiť.
Hodina Há sa blížila, hostia prichádzali a konečne
prišli aj dvaja krstní otcovia. Drsnú nehu Silvie
Koscelanskej mal pokrstiť divadelný režisér Jozef
Bednárik a naše Sólo pre 9 hlasov textár Kamil
Peteraj. Napokon sa zjavili aj zvyšné dve poetky
Mirka Ábelová a Amia Tamealla a aj autorka
románu Silvia Koscelanská. Tak sme sa všetci
pekne usadili. Mne sa ušlo miesto vedľa nádejného
Strixa a po pravici mi stáli poháre s vínom, čo tiež
nebolo zlé.
Mikrofónu sa, podľa scenára, ktorý sme všetci
dostali, ujal publicista Dado Nagy a privítal hostí
aj autorov. Povedal pár slov o projekte Mám talent
a po chvíli zavolal na pódium hudobného hosťa,
ktorým
bol
exsuperstárista
Miro
Jaroš.
Medzičasom spolupracujúci s jednou z 9 autorov
Ivanou Drábovou, ktorá na jeho nový album Tráva
musí rásť prispela štyrmi textami. Po pesničke
moderátor vyspovedal pani Silviu Koscelanskú,
ktorá povedala pár slov o svojom románe Drsná
neha, ktorá je podľa nej zmesou pocitov mnohých
žien. Následne moderátor predstavil 9 autorov
zbierky poézie a vyzval ich, aby sa postavili. Slova
sa potom ujal gestor poézie Kamil Peteraj
a porozprával čo to o strastiach mladého básnika
a prvý dotyk autora s jeho knižnou prvotinou
nazval „knihosexom.“ Kamila Peteraja vystriedal
Jozef Bednárik a vtipne sa zahral na Adelu
Banášovú (ktorá mala byť gestorom pre román)
a predniesol, čo by asi povedala. Jozef Bednárik
mal byť pôvodne gestorom pre Kuchárske knihy,
ale podľa neho žiaľ neprišiel potrebný počet
kvalitných receptov a pri Adelinej vyťaženosti sa
s radosťou ujal úlohy krstného otca pre román.
Následne pána Bednárika vystriedala riaditeľka
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vydavateľstva Ikar pani Valéria Malíková, ktorá
nazvala 16 mesiacov žijúci projekt Mám talent ako
veľmi úspešným s návštevnosťou portálu cca 20
000 návštev za mesiac. Ďalej oznámila, že román
Nový život bez chlapa od dvojice Buless sa
umiestnil v Top 20 napredávanejších kníh na
Slovensku. Za tento krátky čas v edícii mám talent
vyšlo 9 kníh a blízkych mesiacoch vyjdú ďalšie tri
romány. Na pódium opäť prišiel Miro Jaroš
a potom už nasledoval akt krstu. V strede okolo
Dada Nagya, Jozefa Bednárika a Kamila Peteraja
sa rozostavili všetci desiati autori. Za asistencie
Mirky Ábelovej pokrstili ľadom a Kamil Peteraj aj
citrónom obe knihy, ktorým zaželali dobrú
predajnosť. Po spoločnom prípitku sa pokračovalo
občerstvením a autogramiádou. Bolo mi smiešne,
keď ma ľudia žiadali o podpis. Život nám občas
prináša mnohé situácie a túto akciu by som označil
za príjemnú so skvelou organizáciou ako sa na
naše najväčšie vydavateľstvo patrí. Tak sme si
navzájom s kolegami rozdali autogramy, ešte
chvíľu podebatovali v Umeleckom bare, a potom
sme sa stratili v útrobách Bratislavy.
Miroslav Búran

Príbeh zo života
V roku 1997 to išlo s mojím zrakom dolu vodou a
nakoniec som oň prišiel celkom. Zužoval sa mi
obzor. Predstavte si, že vidíte akoby cez dve dlhé
rúry a na konci je minimálny obraz, ktorý sa
napokon aj tak stratí. Podal som si teda žiadosť o
pridelenie vodiaceho psíka, skontaktoval som sa s
pánom
Bartalošom,
vtedajším
riaditeľom
Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave,
a od 25. 8. 2003 mám pri sebe moju Besinku.
Zvykli sme si na seba takmer okamžite a sme spolu
už štyri roky, v dobrom aj v zlom...
Pes je nenahraditeľný
Kým som nemal vodiaceho psa, bol som odkázaný
na asistentku alebo na niekoho, kto ma odprevadí,
kam potrebujem. Musel som držať niekoho za
rameno alebo za ruku, aby som sa nenatiahol. Dnes
je tým sprievodcom Besi a ide so mnou úplne
všade, nikdy ju nenechávam doma samu. Vezmem
bielu palicu a ideme.

Problémy sú, keď...
Keď nepoznám terén, neviem presnú cestu. Ako
minule, boli sme v Holíči a prišli sme na
križovatku. Nevedel som presne, či doľava, alebo
doprava, samozrejme, ani Besi, tak ostala stáť.
Počkali sme, kým nešiel niekto okolo. Zistím to
podľa chôdze, paničky klopkajú opätkami. A
opýtam sa...
Farby si pamätám
Viem si predstaviť červený sveter, viem, aká je
červená farba. Zo začiatku mi pri orientácii
pomáhala palica. Nikto ma to však neučil a pri
chôdzi som ňou trieskal okolo seba, dokonca som
sa od strachu pomočil, keď som prechádzal cez
hlavnú cestu. Mal som obrovský strach. Našťastie
v roku 2001 som sa dostal do Rehabilitačného
strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči a tam
ma 24 hodín denne učili palicu používať. Je tam
skvelý personál na čele s pánom riaditeľom.
Naučili ma aj hľadať orientačné body, vedieť
rozoznávať zvuky... Viete, inak znie cinknutie
palice o chodník a inak o budovu, svoj zvuk má aj
kovové zábradlie a iné je to na tráve.
Sme rôzni
Sú ľudia, ktorí sa už stretli s hendikepom, niektorí
aj vo vlastnej rodine, a tí ma vedia veľmi dobre
pochopiť. Sú však aj takí, ktorým je to cudzie a
povedia vám, že iba zbytočne beriete peniaze.
Veľmi rád by som s nimi menil. Pokojne sa vzdám
toho, čo mám, a vymením svoju slepotu za ich
zdravé oči. Ktovie, čo by hovorili potom...
Doma je to istota
Tam som vo svojom živle a viem presne, kde čo
mám. Keď však príde brácho a poprehadzuje mi
veci, všetko hľadám a nadávam pritom. Žijem sám,
upracem si, navarím... Občas sa niečo podarí a z
času na čas aj prihorí. Je to zvyk. Treba vedieť, že
polievka sa varí asi 40 minút, mäso sa pečie 50 –
55 minút...
Hodinky, pípací pohár a hlas v počítač
Koľko je hodín, zistím ľahko. Odklopím sklíčko a
nahmatám čas podľa ručičiek. Trojka, šestka,
devina a dvanástka majú dve čiarky, ostatné číslice
jednu. Pípatko na pohári mi zas pomáha pri
nalievaní vriacej vody do hrnčeka, zapípa, keď je
plný. Ale taký mám len doma, v práci používam
pri zalievaní kávy prst (smiech). V telefóne sa
orientujem podľa päťky. Tá je v strede. Naľavo od
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nej je štvorka, napravo šestka a dole pod päťkou
osmička a nula. Hlasový výstup v počítači mi
pomáha pracovať. Nasadím si slúchadlá, a keď
prechádzam kurzorom po ikonkách na monitore,
mužský hlas mi ich prečíta.
Obslúžia ma
Keď prídem so psíkom do potravín, som odkázaný
na pomoc predavačiek. Prídem k pokladnici a
poprosím ich, aby mi naložili, čo potrebujem. Už
ma tam poznajú a sú zlaté. Niekedy sa aj z polcesty
vrátim a ony sa smejú, čo som zase zabudol. S
nakupovaním nie je vôbec problém, ale rovnako,
ako inde, záleží na ľuďoch. A na ich ochote.
Keby nebolo psa
Neviem si predstaviť, že by som po tom všetkom
Besi nemal. Strašne som si na ňu privykol, sme
spolu 24 hodín. Pes je môj priateľ, parťák a
opatrovateľ... S vodiacim psom by som sa mal
dostať všade, či ide o doktora, úrad, štátnu alebo
súkromnú inštitúciu.
Besi je skvelá
Nikdy neodmietla poslušnosť, jediný raz si ľahla a
nechala ma v štichu, keď nás zastihol prudký lejak.
Však, Besi? (Pán Nestarec sa dobrosrdečne
zasmeje a otočí hlavu smerom, kde na koberci leží
Besi.) Občas býva chorá, najmä uši a labky sme už
neraz liečili u zverolekára. A toho máme naozaj
výborného. MVDr. Macenauer ju ošetruje
čiastočne sponzorsky. Dokonca zachránil Besi
život, keď ju pohrýzla iná sučka. Polhodina vtedy
trvala ako celý môj život... Som mu veľmi, veľmi
vďačný!
Funguje na sto percent
Keď sme pri chôdzi sami dvaja, je stopercentná.
Funguje ako švajčiarske hodinky. Keď popri mne
kráča niekto známy, ide voľnejšie, berieme to rad
radom (smiech). Stalo sa mi, že Besi zastavila,
lebo vo výške mojej tváre bola prekážka. Ona o nej
vedela, ja nie. Poháňal som ju vpred, hneval som
sa, prečo stojí. Pohla sa len o centimeter a vtedy na
mňa nejaký pán zakričal: Stojte, máte pred sebou
hranol!
S Besi môžem chodiť, môžem pracovať, je mojimi
druhými očami...
Jarka Virágová
riaditeľka školy pre vodiacich psov

Združenie kynológia Jablonica
a úspešný rok 2010
Po niekoľkých významných úspechoch členov ZKJ
v roku 2009, kedy sa napr. Majstrom SR vo
výkone plemena bradáč stal MVDr. Ján
Hamerlík
s ALKOU
Malé
uško,
sa
v nasledujúcom roku 2010 nádherne predviedli
úspechmi i ďalší členovia ZKJ a výsledky boli
nasledovné:
Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/ v
Jablonici /23. január 2010/
1.miesto (SMP) - Bc. Jana Hamerlíková a MB
DESA Malé uško,
2.miesto (SMP) - MVDr. Ján Hamerlík a MB
ALKA Malé uško,
3.miesto (SMP) - Martina Mihelová a KT RIKI a
4.miesto (SVV) - Stanislav Hamerlík a NO GABI
Sing Sing Slovakia.
ZZLK v Gbeloch /február 2010/
1.miesto (SMP) - MVDr. Ján Hamerlík a MB
ALKA Malé uško,
2.miesto (SMP) - Mgr. Jana Hamerlíková a MB
DESA Malé uško,
3.miesto (SMP) - Martina Mihelová a KT RIKI,
2.miesto (SVV) - Stanislav Hamerlík a NO GABI
Sing Sing Slovakia.
KYNOLOGICKÉ PRETEKY NA POČESŤ
VSTUPU SR DO EÚ - 7.ročník /máj 2010/
kategória SMP:
1.miesto - Mgr. Jana Hamerlíková a MB DESA
Malé uško
2.miesto - Terézia Zonová a MB HAIDY Malé
uško,
3. miesto - Petra Režnáková a MB HEXA Malé
uško,
kategória SVV:
1.miesto - Dušan Michalec a NO RONY,
4.miesto - Ivan Nosko a LZ ZARA.
MAJSTROVSTVÁ SR MALÝCH PLEMIEN
v Košiciach /3.7.2010/
1.miesto = MAJSTER SR – Mgr. Jana
Hamerlíková a DESA Malé uško,
2.miesto = I.VICEMAJSTER SR - MVDr. Ján
Hamerlík a ALKA Malé uško,
3.miesto = II.VICEMAJSTER SR - Mgr. Jana
Hamerlíková a GINA Malé uško
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a ďalšími zúčastneními boli Petra Režnáková +
HEXA, Terézia Zonová + HAIDY a Martina
Mihelová + RIKI.
MAJSTROVSTVÁ SR BRADÁČOV
V Ružomberku /august 2010/
2.miesto = I.VICEMAJSTER SR - Mgr. Jana
Hamerlíková a DESA Malé uško,
3.miesto = II.VICEMAJSTER SR - MVDr. Ján
Hamerlík a ALKA Malé uško,
4.miesto - Mgr. Jana Hamerlíková a GINA Malé
uško
Mládež: 3.miesto - Terézia Zonová a HAIDY
a 4.miesto - Petra Režnáková a HEXA.
ZZLK v Skalici /20.11.2010/
1.miesto (SMP) - Mgr. Jana Hamerlíková a GINA
Malé uško,
2.miesto (SMP) - MVDr. Ján Hamerlík a MB
DESA Malé uško,
3.miesto (SMP) - Terézia Zonová a Haidy Malé
uško,
4.miesto (SMP) - Martina Mihelová a RIKI,
a 2.miesto (SVV) - Stanislav Hamerlík a GABI
Sing Sing Slovakia.
ZZLK v Holíč /11.12.2010/
1.miesto (SMP) - Terézia Zonová a Haidy Malé
uško,
2.miesto (SMP) - Mgr. Jana Hamerlíková a GINA
Malé uško,
3.miesto (SMP) - Martina Mihelová a RIKI,
a 3.miesto (SVV) - Stanislav Hamerlík a GABI
Sing Sing Slovakia.
MVDr. Ján Hamerlík
podpredseda ZKJ

Opäť ďalší úspešný rok 2011 Združenia
kynológia Jablonica
Okrem mnohých menších akcií zorganizovaných
členmi ZKJ, ako klubový pretek, početné ukážky
výcviku psov a športové akcie pre deti, členovia
krásne prezentovali i prezentujú seba i obec nielen
na regionálnej, ale i na celoslovenskej úrovni. O
tom svedčia významné úspechy členov ZKJ nielen
v roku 2010, kedy sa napr. Majstrom SR malých
plemien stala Mgr. Jana Hamerlíková s DESOU
Malé uško, I.Vicemajstrom SR MVDr. Ján
Hamerlík
s ALKOU
Malé
uško
a II.
Vicemajstrom
Mgr.
Jana
Hamerlíková
s GINOU Malé uško ale v nasledujúcom roku

2011 úspešne obhajujú víťazstvá a doterajšie
výsledky boli nasledovné:
Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/ v
Smolinskom /január 2011/
Tu sa za veľmi náročných zimných podmienok
prezentovali členovia ZKJ nasledovne:
v kategórii SMP:
1.miesto –
Mgr. Jana Hamerlíková a MB GINA Malé uško,
2.miesto –
Terézia Zonová a MB HAIDY Malé uško a
3.miesto Petra Režnáková a MB HEXA Malé uško.
v kategórii SVV: 1.miesto - Stanislav Hamerlík
a sučka NO GABI Sing Sing Slovakia.
Záhorácka zimná liga kynológie /ZZLK/
v Gbeloch /február 2011/, tu bolo umiestnenie
nasledovné:
v kategórii SMP:
1.miesto - Terézia Zonová a MB HAIDY Malé
uško,
2.miesto - Mgr. Jana Hamerlíková a MB DESA
Malé uško a
3.miesto - Mgr. Jana Hamerlíková a sučka MB
GINA Malé uško
v kategórii SVV: 2.miesto - Stanislav Hamerlík
a sučka NO GABI Sing Sing Slovakia.
KYNOLOGICKÉ PRETEKY NA POČESŤ
VSTUPU SR DO EÚ - 30. apríl 2011
Už pravidelne každoročne sa na Kynologickom
cvičisku
Združenia
KYNOLÓGIA
JABLONICA konali Kynologické preteky na
počesť vstupu SR do EÚ /8. ročník/.
Po daždivých predošlých dňoch sa v tento krásny
slnečný deň zišli aktívni kynológovia na
Kynologickom cvičisku ZKJ. Spolu nastúpilo 14
tímov (psovodov + pes), z toho 8 podľa SVV 1 a 6
podľa SMP 1. Výkony súťažiacich tímov
posudzovali p. rozhodca Milan Kadlecaj a MVDr.
Ľubomír Jaký. Každý sa snažil čo najlepšie
ukázať, ako pripravil svojho psíka a vybojované
poradie bolo nasledovné:
- v kategórii SMP: 2.miesto - Mgr. Jana
Hamerlíková + malý bradáč /MB/ DESA Malé
uško /275/, 4.miesto tiež Mgr. Jana Hamerlíková +
MB GINA Malé uško a ďalšími súťažiacimi boli
Terézia Zonová + HAIDY Malé uško a Petra
Režnáková + HEXA Malé uško.
- v kategórii SVV: 2.miesto - Stanislav Hamerlík
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+ nemecký ovčiak /NO/ GABI Sing-Sing Slovakia
/285/ + ocenenie najlepšia stopa (100 b.)
a ďalšími súťažiacimi boli Ivan Nosko +
labradorský retriever ZARA, Milan Hyža + NO
HARD Iveron a Roman Macko + stredný bradáč
DEJA VU Fortuna Moravia, všetci zo ZKJ.
Víťazi kategórií na prvých troch miestach boli
odmenení víťaznými pohármi a hodnotnými
cenami. Treba zablahoželať úspešným kynológom
a tiež poďakovať sponzorom a všetkým, ktorí sa
akoukoľvek mierou podieľali na príprave a
zabezpečovaní pretekov.
Výcvikové sústredenie pred skúškami /17.19.6.2011/ sa konalo na kynologickom cvičisku
ZKJ a zúčastnilo sa viacero psovodov z rôznych
kútov Slovenska. Tréning prebiehal pod vedením
kvalifikovaných výcvikárov /MVDr. Ján Hamerlík
+ Mgr. Jana Hamerlíková/ a kvalifikovaným
figurantom /Bc. Dušan Michalec/.
Následne o týždeň neskôr, dňa 25.6.2011 sa na
Kynologickom cvičisku ZKJ konali skúšky
všestranného výcviku psov podľa Národného
skúšobného poriadku SR a úspešný bol i domáci
psovod MVDr. Ján Hamerlík.
Týmto sa však výcvik ani úspechy členov
Združenia KYNOLÓGIA JABLONICA nekončia,
nakoľko sa v najbližšom období zúčastnia
Majstrovstiev SR malých plemien i Majstrovstiev
SR vo výkone plemena bradáč.
Mgr. Jana Hamerlíková
predsedníčka ZKJ

Kynologický klub Sport team Jablonica
Kynologický klub Sport team Jablonica je
dobrovoľnou, záujmovou organizáciou. Naším
cieľom je predovšetkým združovať záujemcov o
športovú kynológiu, hlavne v oblasti chovu a
výcviku služobných, pracovných a exteriérových
psov. Podporovať a rozvíjať kynológiu, vzťah detí
a mládeže ku psom. Vznikli sme dňa 15.10.2010
keď bol náš klub zaregistrovaný na Ministerstve
vnútra SR.
Z našej bohatej športovej činnosti za prvý polrok
stoja za zmienku dve kynologické podujatia:
Dňa 19. marca 2011 sa na futbalovom štadióne vo
Veľkej Pake konal 2. ročník Duna Cupu Jozefovho pohára 2011. Na tomto preteku náš
klub reprezentoval Martin Oravec zo sučkou Ota

zo Striebornej zátoky. Súťažili podľa skúšobného
poriadku SVV1 a podarilo sa im obsadiť pekné 3.
miesto v kategórii mládež. Tento pretek bol
prípravou na blížiace sa Majstrovstvá SR
SÚCHNO a Majstrovstvá SR mládeže, ktoré sa
tento rok konali vo Svite v dňoch 11-12.6.2011. Na
tomto významnom podujatí ktoré je vyvrcholením
sezóny nás opäť reprezentovala dvojica Martin
Oravec a sučka Ota zo Striebornej zátoky.
V krásnom prostredí tatranskej prírody sa im
podaril zatiaľ najväčší úspech. V kategórii SVV1
mládež obsadili 2. miesto a stali sa tak
vicemajstrami SR pre rok 2011 a zároveň
obsadili 2. miesto z celkového počtu súťažiacich
v tejto kategórii. Za vedenie nášho klubu im chcem
poďakovať, že vracajú našej obci dobré meno
v športovej kynológii, ktoré Jablonica pred
niekoľkými desaťročiami mala. Prajem im veľa
úspechov na podujatiach ktoré ich čakajú vo
zvyšku sezóny o ktorých vás budeme informovať.
Na záver sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať
sponzorom nakoľko si túto činnosť hradíme zo
svojich zdrojov. Ďakujem firmám Likos s.r.o.
Bratislava, Bugár s.r.o Holíč, Malikoil s.r.o.
Jablonica, občerstvenie u Grču Holíč.
Radovan Kállay
predseda KK Sport team Jablonica

Z činnosti základnej organizácie Únie
žien Jablonica
Sobota 14. mája 2011 bola pre ženy z Jablonice
slávnostná. Vytiahli svoje prekrásne kroje,
vyobliekali sa a s dobrou náladou sa prezentovali
na Okresnej prehliadke krojovaných skupín
v Osuskom.
Prekrásne kroje, ľudové tance a zvyky predviedli
skupiny z obcí: domáce Osuské, Jablonica, Prietrž,
Hlboké, Sobotište, Borský Mikuláš a Unín.
V Jablonici sa podarilo zaangažovať do súboru 7
žien, 2 chlapov a ozdobou bolo aj 7 detí. V mene
Únie žien Jablonica im úprimne ďakujeme za
účasť.
Veríme, že v roku 2012 sa nám podarí toto
podujatie zorganizovať v našej obci, lebo 1. ročník
stretnutia krojovaných skupín okresu Senica sa
konal v roku 1999 práve v Jablonici.
Týmto vyzývame všetky ženy, aby zo starých
almár povyťahovali svoje poklady, prevetrali ich
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a v roku 2012 nech ide v jablonickom kroji nie 16,
ale aspoň 60 ľudí.
Mali by sme byť hrdí na svoju minulosť a ukázať
sebe aj mládeži, čo bolo dobré a krásne na starých
zvykoch.
Anna Nemečkayová

Cvičenie môže byť aj zábava
Keď sa povie tanečná fitnes hodina plná pozitívnej
energie, skvelej hudby a výbornej nálady, tak si
predstavím ZUMBU. Kombináciou krokov
a hudby sa dostávame až do Latinskej Ameriky
odkiaľ pochádza aj zakladateľ Zumby, Beto Perez.
Minulý rok sa dostalo toto cvičenie aj do
Jablonice. Zumba si postupne získala svojich
nadšencov aj medzi našimi obyvateľmi.
Cvičenie si mnohé z nás obľúbili z dôvodu jej
jednoduchosti,
zábavnosti,
efektivite
a originalite. V choreografii piesní sa medzi sebou
striedajú pomalé a rýchle rytmy, ktoré nám
pomáhajú spaľovať tuky a formovať všetky časti
nášho tela .
Zumba nezanecháva výsledky len na našom tela
zvonka, ale aj z vnútra. Prináša nám skvelý pocit,
že sme pre seba a pre naše telo niečo urobili. Pri
zumbe zabúdame na problémy všedného dňa
a vytancujeme všetky naše starosti.
Nikto nemusí mať obavy z toho, že toto cvičenie
nezvládne. Zumba je určená pre všetkých bez
ohľadu na ich vek, kondíciu či tanečné alebo
športové skúsenosti.
Za túto Party atmosféru sprevádzanú latinskými
rytmami vďačíme hlavne našim precvičovateľkám
Miriam Ivánkovej a Elene Jamrichovej, ktoré si
okrem pravidelných dvoch hodín týždenne našli
čas a zorganizovali pre nás v tomto roku dve
výborné podujatia. Vyblázniť sme sa mohli
v rytme tancov: Salsa, Merengue, Cumbia, Chacha,
Samba,...
na
ZUMBA
Karnevale
a ZUMBATHONE.
Týmto medzi nás pozývame všetkých, čo majú
radi pohyb, hudbu a zábavu, aby si prišli
zacvičiť a zatancovať do telocvične v Základnej
škole v Jablonici. Stretávame sa každý pondelok
a stredu o 18,30 hodine. Všetci sú srdečne vítaní
a tešíme sa na Vašu účasť.
DK

Nočná hasičská súťaž O pohár starostky
obce Jablonica
Dobrovoľný hasičský zbor Jablonica v spolupráci
s obcou dňa 2. júla 2011 uskutočnil V. ročník
nočnej hasičskej súťaže „O putovný pohár
starostky obce Jablonica.“
Starostka obce Alena Hazuchová privítala
súťažiace družstvá, hostí a všetkým popriala veľa
športových úspechov. Naša pohárová súťaž je
zaradená do „Hasičskej ligy 2011“ a zúčastnilo sa
na nej 29 družstiev z toho 10 družstiev žien a 19
družstiev mužov. Súťažilo sa v požiarnom útoku
s vodou podľa vopred určených pravidiel.
Po popoludňajšom daždi sme sa obávali, či nám
bude priať večer počasie. Našťastie nepršalo a tak
celá súťaž prebehla v parku za priaznivého počasia
v príjemnej nočnej atmosfére a veľmi dobrej
účasti.
Výsledky
Ženy
1. Štefanov
24,25 s
2. Sobotište
26,39 s
3. Moravský Sv. Ján
26,55 s
4. Koválov, 5. Senica II, 6. Kúty, 7. Senica I, 8.
Letničie, 9. Polianka, 10. Babulicov Vrch – ND
Muži
1. Senica
18,56 s
2. Drgoňova Dolina
20,60 s
3. Bílkové Humence
21,48 s
4. Moravský Sv. Ján, 5. Koválov a Stará Turá,
6. Topolecká, 7. Babulicov Vrch, 8. Prievaly,
9. Papraď, 10. Jablonica II., 11. Trenčianske
Bohuslavice, 12. Jablonica I., 13. Kúty, 14.
Polianka, 15. Dobrá Voda, 16. Jablonka, Podbranč
Horná Dolina, Brezová pod Bradlom, Cerová –
všetci ND
Družstvá umiestnené na 1. - 3.mieste si z rúk
starostky obce prevzali poháre. V piatom ročníku
nočnej súťaže hasičov putovný pohár starostky
obce za najlepší požiarny útok získalo družstvo
mužov z DHZ Senica s výsledným časom 18,56 s.
Piaty ročník nočnej hasičskej súťaže sa vydaril.
I napriek organizovaniu našej súťaže sa v tento deň
popoludní naše družstvo mužov zúčastnilo aj
pohárovej súťaže v Drgoňovej Doline. Všetko sme
stihli bez problémov.
Naši dobrovoľní hasiči si zaslúžia poďakovanie za
dobre pripravenú súťaž.
Anna Dingová
tajomníčka DHZ Jablonica
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Z lesného chodníčka ...
Náš les v lete.
Začína sa obdobie slnečných lúčov a teplých dní.
Les prekvitá krásou. Slnko a pekné počasie láka
do prírody množstvo ľudí. Začína leto. V letných
mesiacoch má lesná zver dostatok potravy od
rôznych druhov tráv, malinčia, šťavnatých
výhonkov stromov a listov. Počasie je príjemné,
zver odpočíva a naberá energiu, ktorú stratila
v krutých zimných mrazoch. Jún je mesiacom
poľovníctva a ochrany prírody. Jeho základnou
úlohou je vytvárať kladný vzťah k prírode nielen
u dospelých, ale aj mládeže. V tomto mesiaci
propagujeme význam poľovníctva v celej našej
vlasti, zvýrazňujeme vzťah k prírode, ochrane
životného prostredia a starostlivosti o našu
poľovnú zver. V júli majú poľovníci veľa
povinností v revíroch. Sušia a uskladňujú seno
a letninu. Pod názvom letnina rozumieme
objemové krmivo získané začiatkom leta
narezaním olistených výhonkov niektorých drevín
či krovín, ktoré sa v chládku správne usušia,
zviažu do zväzkov a vzdušne, v suchu uskladnia.
Na prípravu sú dobré tieto druhy drevín a krovín :
rakyta, osika, jarabina, dub, lipa, jaseň, brest,
hrab, breza, černica a malinčie. Od polovice júla
do augusta prebieha srnčia ruja. Srnce obraňujú
svoje teritórium, pravidelne obchádzajú hranice
svojho teritória a zanechávajú pobytové stopy,
aby zdôraznili svoju prítomnosť. Ak srnec zistí, že
sa v jeho teritóriu pohybuje slabší srnec, okamžite
ho vyženie za hranice svojho územia. Srnčia ruja
je zaujímavá nielen pre poľovníkov, ale i pre
fotografov, ktorí túžia zachytiť túto krásnu zver
vo svojich objektívoch. Poľovníctvo má na
Slovensku aj nesmiernu kultúrnu a historickú
hodnotu a spájajú sa s ním mnohé ľudové tradície
dedené z pokolenia na pokolenie. Práve preto je
v súčasnej dobe veľmi dôležité poľovníctvo aj
naďalej moderne rozvíjať a jeho tradície zachovať
pre budúcu generáciu.

S prevolaním „ LOVU ZDAR “

Z poľovníckeho kotlíka ...
Jelenie rezne na víne
Potrebujeme: 60 dag jeleních rezňov zo
stehna, 5 dag údenej slaniny, 5 dag masti, 15 dag
koreňovej zeleniny, 1 stredná cibuľa, 1 polievková
lyžica hladkej múky, 1 dl červeného vína, štipka
škorice, 2 klinčeky, pomarančová kôra, vývar
alebo voda, cukor a ocot podľa chuti.
Postup: Očistené, umyté rezne naklepeme, na
okrajoch narežeme, posolíme a na rozpálenej
masti z oboch strán opečieme. Potom ich
vyberieme a na masť pridáme pokrájanú slaninu,
očistenú na kocky pokrájanú cibuľu, pokrájanú
zeleninu a popražíme. Pridáme opražené rezne,
škoricu, klinčeky, pomarančovú kôru, podlejeme
horúcim vývarom a dusíme do mäkka. Mäkké
rezne vyberieme, šťavu zaprášime múkou,
pridáme cukor, ocot, vývar a víno. Privedieme do
varu a odstavíme. Napokon šťavu pretrieme cez
sito, alebo rozmixujeme a prelejeme na rezne.
Podávame s uvarenými cestovinami alebo
knedľou.
Dobrú chuť!!!
Zdroj: Kniha Recepty z diviny a rýb

Predstavujem Vám členov PZ Jablonica
Ján Janšák, člen
1. Ako ste sa dostali k takej krásnej záľube, akou
je poľovníctvo ?
Otec bol poľovník, od malička som s ním
chodieval do lesa, neskôr ma brával aj na
poľovačky a tak som sa dostal k poľovníctvu.
2. Určite máte veľkú zbierku trofejí. Na ktorú ste
najviac pyšný ?
Trofejí mám veľa, vážim si každú trofej.
3. Venuje sa poľovníctvu ešte niekto v rodine ?
Poľovník bol otec, poľovníkom je syn a poľuje aj
môj brat.
4. Aký je Váš najkrajší zážitok z lesa ?
Každá vychádzka do lesa je zážitok, ale najkrajšie
zážitky zažívam počas jelenej ruje.
5. Ako vnímate zákon, ktorý zakazuje vjazd
motorových vozidiel do lesa. Čo by ste na ňom
zmenili?
Zákon je dobrý.
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Slovenský pohár vo florbale 2011
V dňoch 3. až 5. júna 2011 sa družstvo FT
Jablonica zúčastnilo Slovenského pohára vo
florbale v Topoľčanoch. Oproti minulému roku
organizátori rozdelili turnaj na tri hlavné
kategórie, a to: Elita, Amatéri a Mládež. Keďže
Jablonica nefiguruje v žiadnej zo slovenských
florbalových líg, bola zaradená do kategórie
Amatéri.
Do tejto kategórie bolo vrátane FT Jablonica
prihlásených spolu dvanásť družstiev. Tie boli
rozdelené do dvoch tabuliek: „A“ a „B“. Jablonica
spolu s Topoľčanmi, Partizánskym, Trenčínom,
Šaľou a Gottwaldovom boli zaradení do tabuľky
„B“. Hralo sa systémom každý s každým, z toho
prví štyria postupovali do štvrťfinále, kde sa stretli
s účastníkmi z druhej skupiny (1-4,2-3,4-1,3-2).
Prvý zápas odohrali Jabloničania v piatok proti
Panthers Trenčín a zvíťazili suverénne 5:1.
Pripísali si tak prvé víťazstvo v turnaji. S
podobným scenárom sa začal aj sobotňajší
program, keď Jablonica prestrieľala domáce FT
Topoľčany v pomere 8:5. V druhom sobotňajšom
zápase nehrali „naši“ tak, ako by chceli, a po
nepresvedčivom výkone podľahli Partizánskemu
tesne 1:3. Bol to jasný signál na zlepšenie hry. Do
záverečného sobotňajšieho zápasu nastupovali
florbalisti FT Jablonica s odhodlaním naplno
bodovať. Svojho súpera Tip-Top Šaľa síce
streľbou na bránu predčili, no doplatili na
neúspešnú koncovku a podľahli opäť 1:3.
Pri vyrovnanosti skupiny „B“ sa Jablonica z
pôvodného prvého miesta prepadla až na piate
nepostupujúce. Na postup zo skupiny potrebovali
v nedeľňajšom zápase získať minimálne bod.
V poslednom zápase proti Sove Gottwaldov
bojovali Jabloničania zo všetkých síl a potrebný
bod za remízu napokon dve minúty pred koncom
zápasu zariadil Laco Hasík a vystrieľal tak postup
do štvrťfinále. V ňom narazila Jablonica na ďalší
domáci tím, víťaza skupiny „A“, Montgas
Topoľčany. Ich napokon po skvelom výkone
vychádzajúcom zo zabezpečenej obrany zdolali
4:0 a radovali sa z postupu do semifinále. Tam
narazili na mladíkov z Likavky, pre ktorých bola
účasť v semifinále obrovským prekvapením.
Jablonica suverénnym spôsobom dominovala,
mladíkom nastrieľala poltucet a zvíťazila 6:0.

Zrazu to bolo tu. To, o čo sa hráči v
predchádzajúcich dvoch ročníkoch pokúšali, sa
pomaly stávalo
skutočnosťou. Jablonica bola vo finále. Nebolo čo
stratiť. Finálovým súbojom bola repríza ranného
zápasu so Sovou Gottwaldov. Už prvý zápas
napovedal o vyrovnanosti družstiev. Jablonica
začala opatrne: brankár pozorne chytal, hráči
výborne bránili, nádherne kombinovali, hra mala
spád. Pribudol prvý gól na strane domácich.
Potom druhý a tretí a napokon obrovská radosť z
víťazstva.
Jablonica si odniesla zlaté medaily, krásny pohár
za 1. miesto a taktiež dve umiestnenia v Allstars
výbere turnaja. Menovite útočníci Branislav
Rehuš a Laco Hasík.
Zostava Jablonice: Miro Šimek, Pavol Poláček,
Ľuboš Filo, Karol Klásek, Dušan Tomek,
Vladimír Hlavenka, Lukáš Muller, Ladislav
Hasík, Tomáš Kolibecký, Branislav Rehuš a Juraj
Rehuš.
Jabloničania opäť dokázali, že hrajú skvelý florbal
na vysokej úrovni. Predviedli výborné výkony, za
ktoré sa im chcem osobne poďakovať a taktiež
ďakujem pánovi Hazuchovi za finančnú podporu.
Miroslav Búran
vedúci družstva

Výsledky Jablonice:
FT Jablonica - Panthers Trečín
FT Topoľčany – FT Jablonica
FT Jablonica – FBK HarwardPartizánske „A“
FT Jablonica – CVČ Tip-Top Šaľa
Sova Gottwaldov – FT Jablonica
Štvťfinále:
Montgas Topoľčany – FT Jablonica
Semifinále:
FT Jablonica – Meteníci Likavka
FINÁLE:
FT Jablonica – Sova Gottwaldov

5:1
5:8
1:3
1:3
2:2

0:4
6:0

3:0

(Víťazný pohár je vystavený v pizzerii na
futbalovom štadióne FK Senica)
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Veľký úspech našich futbalistov
V nedeľu 19. júna sa odohralo posledné kolo
jarnej časti majstrovstiev oblasti vo futbale
a skončila sa tak futbalová sezóna 2010/2011.
Sezóna, ktorá znamenala pre naše A-mužstvo
obrovský úspech, a museli by sme načrieť hlboko
do minulosti (80. − 90. roky 20. storočia), aby
sme našli futbalový úspech adekvátny tomu
tohtoročnému. Naši muži skončili na krásnom
treťom mieste v súťaži majstrovstiev oblasti, ale
čo je nemenej dôležité, vo väčšine zápasov bavili
divákov aj peknou hrou. Trénerovi Jozefovi
Slobodovi sa v tejto sezóne podarilo vytvoriť
z hráčov harmonický orchester, ktorý až na zopár
výkyvov dokonale ladil. Na rozdiel od iných
okolitých obcí, ako je to v ostatných rokoch
v Jablonici zvykom, hráčsky káder tvorili
prevažne Jabloničania. Mužstvo bolo vekovo
vyvážené. Skúsenosť starších sa skĺbila
s dravosťou tých mladších. Už pred posledným
zápasom v Oreskom, v ktorom, žiaľ, naše mužstvo
prehralo (2 : 3), keď v posledných minútach
zápasu dostalo víťazný gól, bolo jasné, že horšie
ako na treťom mieste už naši neskončia. Rozhodli
o tom už týždeň predtým, keď v domácom zápase
hladko zvíťazili nad Spartakom Stráže 4 : 2. Nad
nami skončilo len mužstvo Radošoviec, celkoví
víťazi
majstrovstiev
oblasti,
a Koválova,
s ktorými sme v tejto sezóne hrali viac ako
vyrovnanú partiu. Radošovce sme doma porazili
(1 : 0) a u nich remizovali (1 : 1), Koválov nás
doma porazil (0 : 2) a u nás sa mu podarilo
remizovať (2 : 2). S odstupom času vyznieva
symbolicky skutočnosť, že sme s obidvoma
súpermi hrali už v prvých dvoch kolách jesennej
a, prirodzene, aj jarnej časti. Symbolicky vyznieva
aj úspech práve v sezóne 2010/2011, keď
v minulom roku dosiahol jablonický futbal veľké
jubileum − 80 rokov od založenia prvého
oficiálneho futbalového klubu v našej obci (1930
ŠK Jablonica) a v tomto roku vychádza zasa
o niečo menšie, 60. výročie od vzniku súčasného
názvu TJ Tatran Jablonica (1951). Hráčov aj
napriek koncu sezóny veľa oddychu nečaká,

pretože ich čaká niekoľko futbalových turnajov
a prípravných zápasov, najbližší turnaj sa
uskutoční v spriatelenej moravskej obci Březí
(pozri aj časť Pozvánka na futbalový turnaj).
Na kompletizáciu výsledkov jablonického futbalu
treba ešte doplniť informácie, ako si počínali naši
mladí futbalisti. Tím dorastu sa v majstrovstvách
oblasti s pomerne vyrovnaným pomerom výhier
a prehier umiestnil na ôsmom mieste a naši žiaci
sa umiestnili v kvalitatívne rovnakej súťaži na
deviatom mieste. Na záver sa patrí poďakovať
všetkým tým, ktorí sa pričinili o úspech, ale aj
potrebné fungovanie futbalového klubu − od
hráčov a trénerov všetkých futbalových tímov,
klubových funkcionárov, obec až po Vás, našich
fanúšikov. Športu zdar!
PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

Pozvánka na futbalový turnaj
Dňa 9. júla 2011 si Vás dovoľujeme srdečne
pozvať na futbalový turnaj dospelých, ktorý sa
bude niesť v duchu spomienky na nášho tragicky
zosnulého spoluhráča Peťula Beňu. Na turnaji sa
okrem domáceho tímu predstavia z regionálneho
hľadiska netradičné tímy − Dojč, Dubňany
(Morava) a Boleráz. Začiatok turnaja je plánovaný
na 12:30 na futbalovom ihrisku TJ Tatran. Po
turnaji Vás srdečne pozývame na hudobnú zábavu
v priestoroch parku, ktorú zabezpečuje Tomáš
Oláh.
Príďte
povzbudiť
naše
mužstvo
v konfrontácii s inoregionálnymi súpermi „v bitke
o rieku Moravu a Bielu horu“.
Za TJ Tatran Jablonica Vás srdečne pozýva
Andrej Závodný.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodili sa
Gbelcová Agáta, Blanáriková Sophia, Malý
Timotej, Žalud Matúš, Šimková Alexandra,
Klásek Karol, Malík Ľubomír, Mozoličová Nina

Opustili nás
Škápik Milan, Vandeliová Anna, Mateovič Jozef,
Režnák Ignác
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