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Vážení spoluobčania.
Ako som už avizoval v minulom čísle
Našej Jablonice, toto číslo vychádza
troška neskôr, z dôvodu konania komunálnych volieb, s výsledkami ktorých vás chceme aktuálne oboznámiť
už v tomto vydaní. Samozrejme výsledky už poznáte, ale považujeme
si za povinnosť uvedené zverejniť
i v našom periodiku.
Tieto voľby boli v Jablonici pokojné
a dá sa povedať, že jednoznačné, ako
na pozícii starostu, tak i poslancov,
kde kandidovala a vo voľbách uspela
väčšina pôvodných poslancov.
I to je, dá sa povedať výborná vizitka
práce predstaviteľov obce v minulom
volebnom období.
To, že na funkciu starostu som kandidoval sám, teda nemal som protikandidáta, čo sa stalo prvýkrát v novodobej histórii obce, svedčí o mnohom,
možno i o tom, že občania ma ako
starostu prijali, lebo ak sú ľudia spokojní, nebažia po zmene. Za podporu
a dôveru chcem touto cestou poďakovať všetkým občanom Jablonice,
ktorí mi ju otvorene prejavujú a dali
mi i svoj hlas, ale chcem poďakovať
aj mojim oponentom, či neprajníkom
za férovosť, a za to, že možno pochopili, že to myslím úprimne a snažím sa robiť všetko v prospech obce
a občanov zodpovedne a s plnou
vážnosťou. Práca s ľuďmi je naozaj
ťažká – čo človek, to iný názor, iný
pohľad na vec, treba sa s tým vedieť
vysporiadať. No a pri „starostovaní“
ide o veľkú, najmä psychickú záťaž,
nehovoriac o časovom a psychickom
strese, o neustálom kolotoči starostí, povinností a zodpovednosti. Človek musí pochopiť význam a zmysel
svojho poslania vzniknutého z dôvery
občanov. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie
presvedčiť občanov a prijať správne
rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok
svojho konania a vedieť niesť aj zodpovednosť.
O tom, čo sa nám podarilo zrealizovať
v predchádzajúcom volebnom období

ste boli vždy priebežne informovaní
a v poslednom čísle Našej Jablonice
bol zverejnený aj stručný prehľad
toho, čo bolo zrealizované a všetko
to bolo konfrontované s predvolebnými sľubmi, ktoré som myslím si že
v podstate naplnil.
Ale ako opätovne zvolený starosta si
považujem za dôležité informovať vás
i o tom, aké mám ďalšie vízie a plány
do budúcnosti.
V prvom rade mám za cieľ nepoľaviť a pokračovať v nasadenom tempe
pri napĺňaní a realizovaní projektov,
či už začatých, alebo naplánovaných,
snažiť sa, aby naša obec naďalej napredovala, prosperovala, zveľaďovala sa a rozvíjala, k spokojnosti všetkých občanov i návštevníkov obce.
Ako ste už avizoval, máme všetko
pripravené na budovanie tretej etapy kanalizácie obce, všetko záleží od
financií, či vôbec a kedy nám eventuálne budú poskytnuté od štátu, či
eurofondov, nakoľko obec takú veľkú
investíciu (cca 4 mil. €) nemôže financovať z vlastných zdrojov. Toto je
tá potenciálne najväčšia akcia, ktorá
nás v budúcnosti čaká.
Takisto je v pláne oprava a rozšírenie hasičskej zbrojnice, no úspešnosť
a časový horizont tohto projektu tak,
ako pri kanalizácii, bude závisieť od
rozsahu prác, a s tým spojenou výškou nákladov na tento projekt. Samozrejme budeme sa snažiť pokračovať v revitalizácii historického parku
a v tej súvislosti sa snažiť presunúť
futbalové ihrisko do inej lokality.
Priznám sa, je to odvážny plán s neistým výsledkom, majúci viacero
„zádrhelov“, spočívajúcich nielen vo
financiách, ale aj vo vlastníctve pozemkov, na ktorých by eventuálne ihrisko mohlo stáť. Ale ak by sa to podarilo, náš park by nabral na hodnote
nielen majetkovej, ale najmä historicky - spoločenskej a stal by sa z neho
ozaj atraktívny prvok našej obce. Ale
opakujem a zdôrazňujem: je to zatiaľ
v rovine úvah, plánov a vízií.
V pláne je i úprava priestorov pred
kostolom, kde by sme chceli od cesty

vrátiť podobné latové oplotenie, ako
je v parku a zrevitalizovať barokové súsošie kalvárie a celý priestor
upraviť tak, aby sa stal akýmsi náučným chodníkom a oddychovým
miestom nielen pre veriacich, ale aj
ostatných občanov a návštevníkov
obce. Projekt na to už máme pripravený. Takisto chceme upraviť priestory pri vyvieračke Zrubárka a lokalite
nazývanej „Gálikova baňa“ (bývalé
priestory strelnice Zväzarmu), kde by
sme chceli zriadiť niečo ako turistické
odpočívadlo tak, aby sa táto lokalita
stala turistickou atrakciou v tomto
regióne.
Samozrejme, bude sa pokračovať
v opravách a úpravách ciest, chodníkov a iných verejných priestranstiev,
investovať plánujeme i do mládeže,
škôl, organizácií a pod.. Nedá mi ešte
nespomenúť aj spoluprácu (nie finančnú) s majiteľmi kaštieľa pri jeho
záchrane a obnove tejto historickej
pamiatky a takisto s aktivistami pri
boji za obchvat Jablonice. Je toho na
pláne samozrejme viac, ale tak, ako
v predchádzajúcom období, budete
vždy o všetkom priebežne a včas informovaní.
Pri tejto príležitosti by som chcel
v mene svojom, ale aj v mene všetkých občanov, vysloviť poďakovanie za obetavú prácu a spoluprácu,
všetkým poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí pracovali pre obec
v predchádzajúcom volebnom období, takisto pracovníkom obecného
úradu, organizáciám a všetkým občanom, ktorí priložili ruku k dielu pri
zveľaďovaní, rozvoji i reprezentácii
našej obce.
Novozvoleným poslancom blahoželám k zvoleniu a verím, že v nasledujúcich štyroch rokoch spoločne
urobíme maximum v prospech našich
občanov i celej obce.
Záverom mi dovoľte popriať všetkým
príjemné jesenné dni, plné pohody,
zdravia a ... úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z rokovania
zastupiteľstva
19. riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva sa konalo dňa 31.
10. 2018.
Zasadnutie bolo zároveň posledným
vo volebnom období 2014 - 2018.
Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta obce.
Prítomných bolo 8 poslancov, kontrolórka obce, účtovníčka obce zapisovateľ, vedenie Základnej školy
v Jablonici a dvaja občania.
OZ schválilo:
- program 19. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- 4. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2018
podľa predloženého návrhu,
- rozpočet príjmov a výdavkov obce
Jablonica na rok 2019,
- Všeobecne záväzné nariadenie
obce Jablonica č. 2/2018 o dani
z nehnuteľností,
-Všeobecne
záväzné
nariadenie
obce č. 3/2018 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Jablonica,
- poplatky za služby vyberané obcou Jablonica tak, ako boli schválené komisiou finančnou a správy
obecného majetku s platnosťou
a účinnosťou od 1 .1. 2019,
- príspevky poskytované obcou Jablonica tak, ako boli schválené komisiou finančnou a správy obecného
majetku s platnosťou a účinnosťou
od 1. 1. 2019,
- príkaz starostu obce Jablonica č. 1/2018 na vykonanie dokladovej a fyzickej inventarizácie
majetku, pohľadávok a záväzkov
k 31.12.2018,
- nájomné vo výške 3,5 % z obstarávacej ceny bytu ročne pre nájomné byty v novostavbe – bytový dom
„A“ a bytový dom „B“,
- finančnú zábezpeku za užívanie
nájomného bytu vo výške 6 mesačných nájmov, pričom lehota na
zloženie finančnej zábezpeky nájmov nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej
zmluvy, pre nájomné byty v novostavbe – bytový dom „A“ a bytový
dom „B“,
- plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na 1. polrok 2019,
- Správu o výchovno-vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018,

- nové pridelenie štyroch 1-izbových nájomných bytov v novostavbe - bytový dom „A“ a bytový dom
„B“ z dôvodu písomných výpovedí
uchádzačov, ktorým boli byty pridelené, a to až v prípade prevodu
uvedených bytov do vlastníctva
obce,
- hlavnej kontrolórke obce Marte
Hazuchovej odmenu za rok 2018
vo výške 30% mesačného platu, čo
predstavuje sumu 793 €,
- konateľke obecného podniku Jablonica s.r.o. Anne Kolesíkovej odmenu za rok 2018 vo výške 1000 €.
OZ zrušilo:
- Uznesenie obecného zastupiteľstva v Jablonici č. 48/2018 písmeno
b) zo dňa 10. 08. 2018.
OZ splnomocnilo:
- starostu obce na koncoročnú úpravu rozpočtu podľa skutočných príjmov a výdavkov obce v roku 2018
– 5. úpravu rozpočtu.
OZ nesúhlasilo:
- s predajom pozemkov v k.ú. Jablonica parc. č. 3680/2 a parc. č.
3680/3.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých
na 18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 10.
08. 2018,
- stanovisko kontrolórky obce k rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonca na rok 2019, s výhľadom na
roky 2020, 2021,
- rozpočet príjmov a výdavkov obce
Jablonica na roky 2020 a 2021,
- správu nezávislého auditora
o overení konsolidovanej účtovnej
závierky, zostavenej k 31. 12. 2017
a overenie súladu konsolidovanej
výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31. 12.
2017,
- Protokol o výsledku kontroly NKÚ
„Obnova a modernizácia verejného
osvetlenia miest a obcí z pohľadu
výkonnosti“ z októbra 2018 a prijaté opatrenia,
- výšku nákladov, ktoré vynaložila
obec Jablonica na pohreb zosnulých
opustených osôb – Mária Horňáková, suma 652 € a Vladimír Pinkava,
suma 674,66 €.

Rôzne:
V tomto bode programu informoval
poslancov o:
- Doručenom liste zo Železníc SR,
v ktorom Železnice ponúkajú prenájom pozemkov v blízkosti železničnej stanice v obci, na ktorých
by obec mohla vybudovať parkovacie plochy pre cestujúcich v rámci
podpory atraktivity a dostupnosti
železničnej dopravy. Poslanci Obecného zastupiteľstva sa oboznámili
s návrhom a vyjadrili nesúhlasné
stanovisko k ponuke ŽSR.
- Spojazdnení železničnej trate Jablonica - Brezová pod Bradlom počas
letnej turistickej sezóny, čo by malo
zatraktívniť cestovný ruch v tejto oblasti. Združenie zaoberajúce
sa touto aktivitou žiadalo od obce
príspevok na prevádzku. Poslanci
Obecného zastupiteľstva nesúhlasia
s poskytnutím príspevku, nakoľko
prínos prevádzky takejto trate pre
obec Jablonica nepovažujú za
dostatočný.
- Poďakovaní Evanjelickej cirkvi
augsburgského vyznania za dar na
opravu kostola v Prietrži.
- Problematike s túlavými psami
v obci. Nakoľko spolupráca s útulkom v Senici je dobrá, navrhol starosta obce podarovať útulku 200 €
z rozpočtu obce na starostlivosť pre
umiestnené zvieratá. Poslanci jednohlasne súhlasili s príspevkom.
- Konaní volieb do orgánov samosprávy obce dňa 10. 11. 2018 a pripravenosti obce na voľby.
Na záver starosta obce Ing. Silvester Nestarec poďakoval poslancom
obecného zastupiteľstva a pani kontrolórke za ich prácu a za úzku vzájomnú spoluprácu, čo prináša prospech celej obci.
Úplne znenie zápisnice so všetkými informáciami a diskusnými príspevkami z 19. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici nájdete na internetovej stránke
obce - www.jablonica.sk - v záložke „Úradné dokumenty“ v kategórii
„Zápisnice zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva 2014 - 2018“ (na rolovacej lište).
Mgr. Martin Štvrtecký
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VÝSLEDKY VOLIEB
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY
OBCE JABLONICA 2018
Dňa 10. 11. 2018 sa opäť v našej
obci otvorili dvere volebných miestností. Tento deň sme si volili nášho
starostu a 9 poslancov do obecného zastupiteľstva.
Priebeh volieb bol pokojný a plynulý bez komplikácií. Občania si mohli

splniť svoju občiansku povinnosť
od 7:00 do 22:00, kedy sa volebné
miestnosti uzavreli.
miestna volebná komisia Jablonica
okrskové volebné komisie Jablonica

Výsledky volieb poslancov OZ a starostu obce v Jablonici
10.11.2018
1.okrsok

Spolu

2.okrsok

Počet voličov zapísaných v zozname voličov:

908

955

1863

Počet vydaných obálok:

267

344

611

Počet odovzdaných obálok:

267

344

611

Počet platných hlasovacích lístkov na poslancov:

263

334

597

Počet platných hlasovacích lístkov na starostu:

237

314

551

29,41

36,02

Účasť vo voľbách v %

32,80

Počet platných hlasov odovzdaných pre každého kandidáta na poslanca
obecného zastupiteľstva:
ZVOLENÍ KANDIDÁTI:
Kandidát:
Libor Dohnálek, Ing.,NE-KA
Eva Kosová, Mgr., NE-KA
Igor Horník, DOMA DOBRE
Jaroslav Stanek, Ing., SMER-SD
Marek Škápik, Mgr., NE-KA
Jozef Gaža, NE-KA
Jozef Vulgan, Ing., DOMA DOBRE
Anna Nemečkayová, SMER-SD
Eva Dobiášová, SMER-SD
NÁHRADNÍCI:
Božena Hamerlíková, SMER-SD
Erik Zámečník, SPOLU-OD

číslo
na HL
2
6
5
8
9
3
10
7
1

1.okrsok

2.okrsok

Spolu

PORADIE

192
170
138
145
169
156
132
103
115

238
239
224
213
188
196
204
145
132

430
409
362
358
357
352
336
248
247

1
2
3
4
5
6
7
8
9

4
11

101
92

138
115

239
207

10
11

číslo
1

1.okrsok
237

2.okrsok
314

Za starostu bol zvolený kandidát:
Silvester NESTAREC, Ing., NE-KA

Vyhotovila: Mgr.K.Závišová
zapisovateľka MVK
V Jablonici, 10.11.2018

Spolu:
551

Alena Hazuchová
predseda MVK
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Zberný dvor

...po uzávierke...
Počas volebného dňa sa nám do rúk dostal anonymný list, určený mne, ako
starostovi. I keď by som nemusel reagovať na anonymy, nedá mi to, lebo
sa tam objavili nepravdivé skutočnosti
a bol by som nerád, aby dotyčný občan (možno i občania), si robili závery
a názory, na základe takto skreslených
informácií. Táto reakcia nie je určená
len autorovi anonymu, ale všetkým
občanom, ktorý by mohli mať podobný
názor, ako autor listu.
Na úvod bolo vyčítané, že všetky obecné
peniaze končia v parku, prečo nie u ľudí a vraj
za chvíľu park a kaštieľ niekto vytuneluje. Toto
je nezmysel. Na všetkých fórach sa
snažím vysvetľovať situáciu s parkom
a kaštieľom, je to tak i v tomto čísle.
Obec má na park minimálne výdavky
zo svojho rozpočtu, všetko je hradené
z dotácie Ministerstva kultúry a z Úradu práce! Teda táto informácia nie je
pravdivá, financie máme od štátu
a môžeme ich použiť len na projekt parku! Neviem si predstaviť, ako
by sa asi tuneloval park, či kaštieľ (ten
je v súkromných rukách), k tomuto
sa mi preto aj ťažko vyjadruje... Vo
všeobecnosti treba zdôrazniť, že obec
je zo zákona povinná starať sa o svoj
majetok a hlavne o kultúrne pamiatky,
ktorou bezo sporu historický park je.
Teda je to našou zákonnou povinnosťou, starať sa a zveľaďovať tieto
historické pamiatky v majetku obce.
Vraj v dedine je neporiadok a všade špina, upratuje sa len pred OU a KD. Tu si myslím, že
to je troška prehnaná kritika, veď stále
sa snažíme pomocou nezamestnaných
odpadky zbierať a verejné priestranstvá čistiť, už viac asi nemôžeme pre
to spraviť. Práve naopak, návštevníci
obce a ľudia, s ktorými sa stretávam
chvália, že máme upravenú a podľa
možnosti čistú obec. Treba sa pozrieť
do iných dedín, či miest, či sa všade
takto starajú a nešpiniť si do vlastného hniezda. Veď ale kto tú špinu robí?
Predsa mi všetci, nikto nám to sem
nenosí z druhých dedín. Jeden deň vyzbierame odpadky po dedine, za dva
dni sú tam opäť, zasa to zbierame a je
to jeden veľký kolotoč, ktorý si roztáčame my sami...
Ďalej sa píše, že sa nestaráme o starších ľudí,
treba stacionár... No nemám ten pocit, že
sa nestaráme o starších ľudí, snažíme
sa robiť všetko preto, aby boli spokojní. A čo sa týka stacionára (zrejme mal
autor na mysli domov sociálnych služieb pre starších, alebo niečo podobné), tak áno, zišiel by sa nám, s tým
sa dá súhlasiť, ale je to v súčasnej
dobe oveľa zložitejší a najmä finančne
náročnejší proces, ako voľakedy, keď
boli budované tie, ktoré už fungujú.
A hlavne financovanie prevádzky už
štát, či kraje nepodporujú toľko, ako
u tých, ktoré boli budované v minulos-

ti. Áno, aj tu existuje dotačná politika, ale obec si musí stanoviť priority
a dobudovať veci, ktoré mu prikazuje
zákon. Tou je v súčasnosti kanalizácia, tú sme povinní vybudovať zo zákona. Samozrejme budeme sa snažiť
v budúcnosti i o takéto zariadenie.
No okrem financií treba mať i vyhovujúce priestory (či už hotový objekt,
alebo pozemok, ktorý by bol vhodný
na výstavbu a bolo by to aj v súlade
s územným plánom, čo zatiaľ absentuje). Nedá sa robiť všetko naraz. V ostatnom čase takéto zariadenia zriaďujú
a prevádzkujú skôr súkromné subjekty
v spolupráci s krajom....
V ďalšom nám anonym vyčíta, prečo neponúkneme p. farárovi, že zo starej budovy fary
spravíme nejakú úžitkovú budovu. Tak tu asi
autor nepochopil, že budova je v majetku katolíckej cirkvi a obec nemôže
investovať do cudzieho majetku, porušila by zákon!!! Nehovoriac o tom, že
vlastník, teda cirkev, by musela s niečím takým súhlasiť a preto odporúčam,
aby bola táto požiadavka adresovaná
vlastníkovi objektu, nie obci. Viem si
predstaviť spomínaný stacionár, či iné
zariadenie práve tam...
Je nám vyčítané, že nehlásime v miestnom rozhlase všetko, vraj nie každý má internet, aby si to mohol prečítať. To vôbec nie
je pravda, hlási sa všetko, čo treba
a takto to je aj na internete. Nie je
tam nič viac, len to, čo sa hlásilo. Ďalej sme boli obvinení, že robíme besiedky
len pre určitých vyvolených ľudí. Zrejme mal
autor na mysli akcie v kultúrnom dome
pre dôchodcov, ale predsa sú určené
všetkým, nie sú na osobné pozvánky,
nikto nikomu nebráni, aby tam prišiel.
A na úplný záver bolo skonštatované,
že poslanci nerobia pre ľudí nič. Tu asi autor
nevie, čo sa v obci robí aj za pomoci poslancov, vôbec nemám ten pocit,
že nerobia pre ľudí nič. Práve naopak,
spolupráca s poslancami bola výborná,
za čo som im aj poďakoval a mám za
to, že i občania boli spokojní, čo potvrdili aj vo voľbách, keď všetci poslanci,
ktorí kandidovali z predchádzajúceho
obdobia, boli opätovne zvolení.
Záverom mi dovoľte ešte raz zdôrazniť, že nemusím reagovať na anonymy,
ale nerád nechávam ľudí v nevedomosti a mylných názoroch tobôž vtedy,
keď nám je vyčítané niečo na základe
nepresných a nepravdivých informácií.
Názor nikto nikomu neberie, ale mal
by byť postavený na základe reálnych
faktov a skutočností. V minulosti som
vyzýval a opätovne vyzývam občanov,
aby sa informovali zaujímali o veci
verejné, rád všetko vysvetlím, najmä
s cieľom predísť takýmto mylným postojom a záverom.

Obecný úrad v Jablonici oznamuje občanom, že Zberný dvor je od 01. 11.
2018 do 15. 03. 2019 v prevádzke len
počas soboty od 9.00 do 13.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.

starosta obce

Anna Dingová, DHZ

Ing. Silvester Nestarec

Z činnosti hasičov
Okrem starostlivosti o hasičskú techniku, sa naši hasiči zúčastňovali školeniach a na rôznych súťažiach.
30 .júna 2018 sa v Kútoch uskutočnila Obvodná súťaž DHZ a hasičského
dorastu okresu Senica, kde sa zúčastnili naše 2 družstvá mužov. Družstvo
II. obsadilo pekné 3. miesto a získalo
pohár a diplom a muži I. sa umiestnili na 5. mieste. Z nášho DHZ bol ako
rozhodca Ľubomír Peterka a členovia
kontrolnej a sčítacej komisie Ing. Vladimír Šimek a Anna Dingová.
Za pekné 4. miesto v celkovom hodnotení hasičskej ligy za rok 2018, si naši
muži prevzali diplom dňa 6. októbra
2018 v Závode, kde sa konal Galavečer ZHL (Záhorácka hasičská liga).
20. októbra 2018 sa uskutočnilo spoločné stretnutie dobrovoľných hasičov
z Trenčianského kraja, okresov Senica, Skalica a Malacky, ako aj hasičov
z Moravy a Čiech. Stretnutie sa konalo
na mohyle M. R. Štefánika na Bradle
pri príležitosti 100. výročia vzniku
Československa. S našou historickou
hasičskou zástavou sa zúčastnili Ing.
Vladimír Šimek, Mgr. Stanislav Oravec, Ľubomír Peterka, Radka Oravcová
a Anna Dingová. Pri tejto príležitosti
prevzal Ing. Vladimír Šimek za DHZ Pamätnú medailu k 100. výročiu založenia ČSR, ktorú udelila ÚzO DPO Senica.
Zmiešané družstvo žiakov sa dňa 26. 8.
2018 zúčastnilo súťaže v Hrubej Vrbke
a 1. 9. v Hroznovej Lhote. Tieto súťaže
boli zaradené do detskej hasičskej ligy
Juhomoravského a Trnavského kraja.
Dňa 9. 9. sa zmiešané družstvo zúčastnilo pohárovej súťaže v Moravskom Sv.
Jáne a obsadili 13. miesto.
Okr. kolo hry Plameň - jesenná časť,
branný pretek sa konalo v Šaštín –
Stráže v priestoroch rekreačnej oblasti
Gazárka 22. septembra. Naše zmiešané družstvo CH 1 sa umiestnilo na 8.
mieste a družstvo CH 2 na 9. mieste.
Na IMZ vedúcich mládeže v Prietrži –
Podhorie sa v dňoch 28. -29. septembra zúčastnil Mgr. Stanislav Oravec,
Ing. Vladimír Šimek a Radka Oravcová.
Na Galavečere Detskej hasičskej ligy
Juhomoravského a Trnavského kraja,
ktorý sa konal 13. 10. 2018, sa zúčastnili aj naši mladí hasiči. Umiestnili
sa tu na 11. mieste.
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Výrub drevín
V poslednom čase sa množia žiadosti a podnety na výrub stromov, či už
na súkromných pozemkoch, alebo
verejných priestranstvách v obci,
ba neraz sa stromy vyrubujú bez
príslušného povolenia. Určite ste
už i v médiách zachytili rôzne kauzy ohľadom výrubu drevín a treba
mať na zreteli, že výrub stromov je
veľmi citlivou záležitosťou a je dosť
sledovanou činnosťou nielen orgánmi životného prostredia, ale i rôznymi aktivistami a organizáciami. Je to
obsiahla problematika, ale v tomto
článku chcem poukázať len na základné informácie, nazvime to z laicko-praktického pohľadu.
Všetky dôležité skutočnosti k výrubu drevín sú ustanovené v zákone
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody
a krajiny, najmä v § 47-49 uvedeného zákona, vo Vyhláške MŽP SR
č. 24/2003 Z.z. a samozrejme je aj
veľa stanovísk a usmernení zverejnených na internete.
Na výrub drevín sa podľa § 47 ods.
3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas
orgánu ochrany prírody, ktorým je
v tomto prípade obec. Súhlas sa
vydáva na základe žiadosti, ktorej
vzor je uvedený na našej internetovej stránke. Len zjednodušene
a v skratke - súhlas sa vyžaduje
pri výrube stromov, ktorých ob-

vod kmeňa je nad 40 cm (merané
130 cm nad zemou) a v záhradkách
a záhradkárskych osadách nad 80
cm, takisto merané 130 cm nad zemou. Čo je ale dôležité sú dôvody na
výrub stromov, ktoré väčšina žiadateľov ignoruje, či opomína. A tými
dôvodmi sú podľa hore uvedenej
Vyhlášky najmä
- zlý zdravotný stav dreviny, teda
stromu, z hľadiska ktorého má dreviny malú pravdepodobnosť prežitia,
- nevhodné hygienické podmienky
v bytových a nebytových priestoroch (napr. strom zapríčiňuje vlhnutie muriva domu a tým pleseň na
stenách)
- narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny
To znamená, že len pri splnení týchto podmienok možno povoliť výrub
a nie je možné strom vyrúbať len
keď si niekto zmyslí, že ho už nechce tam, kde je, napr. že je rozkonárený a padá z neho lístie či ihličie,
že je nepekný a chce iný, že je krivý
a pod. S takýmito dôvodmi sa stretávame a ťažko sa vysvetľuje, že to
nie sú dôvody na výrub. Podľa vyjadrení orgánov životného prostredia, najmä inšpekcie, by obce mali
prísnejšie postupovať pri povoľovaní
výrubov a citlivo zvažovať všetky
okolnosti a súvislosti. Myslím si, že
na každý strom by sa malo pozerať

Aktivity Kynológie Jablonica
v mesiacoch september a október 2018
Občianske združenie Kynológia Jablonica je stále veľmi aktívna organizácia, ktorá úspešne reprezentuje
obec Jablonicu nielen na Slovensku
ale aj v zahraničí.

• Majstrovstvá Českej republiky
bradáčov 2018
V prvý septembrový víkend, v dňoch
1. a 2. septembra 2018 sa už po tretí krát zúčastnil MVDr. Ján Hamerlík
s malým bradáčom ILEXOM Malé
uško Majstrovstiev Českej republiky bradáčov v obci Malé Nepodřice
pri Písku. Na týchto majstrovstvách
opäť nastúpilo veľké množstvo súťažiacich tímov, konkrétne 65.
MVDr. Ján Hamerlík v tomto roku
nastúpil podľa vyššej náročnejšej
kategórie ako predchádzajúci rok,
tzn. podľa ZMP 2 (Zkouška malých
plemen 2. stupňa). Tento rok počasie súťažiacim opäť neprialo, pretože počas celých majstrovstiev intenzívne pršalo, ale bradáči sa usilovne

popasovali s týmto neprajným počasím a podali vynikajúce výkony.
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ako na živý, k prírode patriaci organizmus a v prvom rade by sa mali
robiť kroky k jeho záchrane a odstránení negatívnych prvkov napr.
ošetrením stromu, orezom a pod.,
nie hneď jeho výrubom. Obec v prípade povolenia takéhoto výrubu sa
dostáva do rizika, že rozhodnutie
o povolení bude napadnuté a bude
nadriadeným orgánom zrušené so
všetkými dôsledkami z toho vyplývajúcimi. Samozrejme, treba veci
posudzovať prípad od prípadu.
Zákon pri povolení výrubu prikazuje
určiť i spoločenskú hodnotu vyrúbaných drevín a realizovať náhradnú
výsadbu. No a s tým je tiež problém, keď niektorí žiadatelia, ktorým
bol povolený výrub, náhradnú výsadbu vôbec nerealizujú a ignorujú
upozornenia obce. Ťažko ich prinútiť, aby náhradnú výsadbu vykonali a obec má potom pri kontrolách
problém, ako sa hovorí, obhájiť neobhájiteľné.
Za nelegálny výrub hrozia sankcie
pokuty pri fyzických osobách až do
výšky 9 958,17 €.
Takže zamyslime sa nad tým, či je
potrebné vyrubovať každý strom,
ktorý sa nám nepáči, či zavadzia,
alebo opadáva z neho lístie, či ihličie. Je to predsa súčasť nás, súčasť
prírody, do ktorej patríme aj my
a mali by sme byť tolerantní nielen
voči sebe navzájom, ale aj k stromom a drevinám, ako súčasti prostredia, v ktorom žijeme.
Ing. Silvester Nestarec

starosta obce

Tím z Jablonice sa umiestnil na 5.
mieste. Účasť nie je len o výhre, ale
aj o udržiavaní kontaktov v kynologickej sfére a tento psovod účasť
na týchto majstrovstvách považuje
za vynikajúcu skúsenosť a výborný
tréning, ktorý bol zároveň aj formou
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intenzívnej prípravy k zdokonaľovaniu sa do ďalšieho výcvikového obdobia.
Kynologická činnosť v jednotlivých
krajinách nestratila kompatibilitu
ani rozdelením republík, a tak tohtoročná oslava 100. výročia vzniku
Česko-Slovenska rezonovala v srdciach týchto kynológov, čo je vidieť
aj na sústavnej zahraničnej spolupráci.
• Skúšky z výkonu podľa Medzinárodného skúšobného poriadku IPO
Dňa 15. septembra 2018 sa na kynologickom cvičisku Kynológia Jablonica konali skúšky z výkonu podľa
Medzinárodného skúšobného po-

riadku (IPO). Prihlásených bolo 10
tímov (domáci aj z iných kynologických organizácií), skúškový limit
splnilo päť tímov, z toho domáci MVDr. Ján Hamerlík, RNDr. Jana Marečková a Tibor Kántor. Výkony objektívne posúdil pán rozhodca Anton
Strasser.
• Kynologický seminár
Dňa 27. októbra 2018 predsedníčka
RNDr. Jana Marečková zorganizovala
kynologický seminár so zameraním
na poslušnosť a obranu v spolupráci
s českou kynologickou kapacitou Jo-

Slávnostné otvorenie detského ihriska
Na Sídlisku v našej obci nám od konca prázdnin začalo rásť krásne, nové
a bohato vybavené detské ihrisko. No
a keďže všetky dokončovacie práce
prebehli a veľa detí si stihlo už zašantiť a „otestovať“ ihrisko, tak nastal
čas, aby sme ho slávnostne otvorili.
Stalo sa tak dopoludnia 19. septembra, kedy sa pri ihrisku zišli detič-

ky z Materskej školy Jablonica, žiaci
prvého stupňa ZŠ, rodičia so svojimi
malými ratolesťami a ostatní občania.
Deti si pri tejto príležitosti pripravili
s pani učiteľkami veľmi milý program
plný spevu, tanca a recitácií ocenený
potleskom prítomných.
Pán starosta po príhovore, v ktorom
poďakoval všetkým, ktorí sa podieľa-

zefom Šestákom. Na seminár prišlo
12 psovodov so psami. Všetci si užili
naplno tento deň a každý odchádzal
s príjemným pocitom, nabitý energiou a optimizmom do ďalšej kynologickej činnosti. Na posilnenie bol
k dispozícii chutný guláš.
• Pripravujeme:
- 9. december 2018 - stretnutie
s Mikulášom, anjelom a čertom,
- 30. december 2018 - Klubové preteky podľa BH-SK a rozlúčka s rokom 2018.
Božena Hamerlíková
RNDr. Jana Marečková

li na realizácii ihriska, spolu s deťmi
slávnostne prestrihol pásku. Zaželal
im veľa zábavy na novom ihrisku, aby
sa deti do sýtosti vyšantili, ihrisko im
slúžilo na zmysluplné hranie a aktívne
trávenie voľného času a ich rodičom
ako oddychová zóna.
Zároveň dúfame, že ihrisko bude
slúžiť výhradne na účel, ktorý má,
a všetky deti i rodičia budú rešpektovať prevádzkový poriadok. Deťom
prajeme pekné zážitky na novom detskom ihrisku.
Mgr. Martin Štvrtecký
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Pamätná izba
a jej návštevnosť
Dňa 24. augusta 2018 bola slávnostne otvorená Jablonická pamätná izba. Za obdobie dvoch mesiacov
sme v nej privítali deti z MŠ, žiakov
1. - 4. ročníka ZŠ, našich občanov,
našich rodákov, ženy z Jednoty dôchodcov Osuské, ale i návštevníkov
z iných obcí. O návštevnosti svedčia zápisy v pamätnej knihe, kde
je podpisov a poďakovaní už na 20
stranách. Vyberáme z niekoľkých:
Vystavené exponáty ma vrátili do
môjho detstva, kedy boli súčasťou
každodenného života obyčajných
ľudí... Výborná myšlienka zriadiť pamätnú izbu. Patrí Vám úprimná vďaka. Krása! V nápadoch pokračujte...
Máte to tu velice pjekné... Veľká
vďaka za zachovanie histórie našej
obce! Oplatí sa vidieť!... Máme byť
na čo pyšní! Jablonické výšivky sú
fantastické!... Ďakujeme za krásny
zážitok a veľká vďaka p. Kováčovej
a p. Dingovej za zriadenie tejto krásy. (Rohožník)
Pri návšteve pamätnej izby deti MŠ
a žiaci ZŠ pozorne počúvali náš výklad a sledovali starodávne zariadenie, pracovné náradie, starodávne
výšivky a hlavne figuríny v krojoch.
Mnohé deti veru kroj aj poznali, majú
ho doma a mali ho už aj viackrát oblečený. Mnohí naši občania boli milo
prekvapení, ako sú dve miestnosti
pamätnej izby vkusne usporiadané
a zariadené.
Darované a zapožičané veci sú vystavené v pracovnej a kuchynskej
časti, v druhej miestnosti je zriadená izba so starým nábytkom, ľudovými výšivkami. Nachádzajú sa tu
aj tri 3 figuríny oblečené v našich
krojoch a jednotlivé časti odevov
našich mám a starých rodičov. Obdivované sú aj fotografie v krojoch
a mnohí občania tam našli seba,
svoje deti alebo príbuzných z pred
30-50 rokov.
Pre niektorých občanov bola návšteva tejto izby veľmi dojímavá. Pri
vstupe do izby mnohí v nej videli
izbu svojej mamy, či starých rodičov
a so slzami v očiach si spomenuli na
svoje detstvo.
Veríme, že naša Jablonická pamätná
izba bude navštevovaná i naďalej,
privíta ešte aj žiakov 2. stupňa ZŠ,
žiakov a občanov susedných obcí
a samozrejme aj našich občanov
a rodákov.
Ďakujeme za doterajšiu návštevu
a radi privítame ďalších obdivovateľov tejto starej kultúry.
Anna Kováčová
Anna Dingová

Výstava
„Pastel v tvorbe
Vladimíra Jánošíka“

7
a krajiny. Autor sa až na malé výnimky venuje najmä tvorbe pastelom,
ktorý dominoval i na tejto výstave. Už i laické oko vidí, že pre diela je príznačná realistická orientácia
s veľkým zmyslom pre detaily a obrazy sa vyznačujú veľkou farebnou
kontrastnosťou. Maľby pána Jánošíka čerpajú motív z Jablonice i okolia,
čím autor zdôrazňuje hrdosť a spolupatričnosť k obci, v ktorej sa narodil

V piatok podvečer 21. septembra,
pred hodovým víkendom, sa vo výstavnej miestnosti kultúrneho domu
uskutočnilo otvorenie výstavy „Pastel v tvorbe Vladimíra Jánošíka“, ktorú slávnostným príhovorom otvoril
starosta Ing. Nestarec a samotný
autor pán Vladimír Jánošík vítajúc
prítomných hostí. Starosta potom
pri príležitosti životného jubilea 80

i žije. Dominantnou témou figurálnej
kompozície i portrétov je jablonický
kroj, ktorý je veľmi podrobne, prepracovane a s úctou zobrazovaný. Čo
sa týka obrazov krajiny, tak maliar
je prevažne inšpirovaný dominantami Jablonice, uličkami, ale aj okolitou prírodou a zátišiami. Nakoniec
o umeleckej kvalite tvorby Vladimíra Jánošíka svedčí mnoho získaných

rokov ovzdal pánovi Vladimírovi Jánošíkovi cenu starostu obce za prínos v oblasti kultúry a umenia.
80-ročný tvorca vystavil výber zo
svojej umeleckej aktivity za posledných 30 rokov, predovšetkým v oblasti portrétu, figurálnej kompozície

ocenení na výstavách neprofesionálnych maliarov.
Výstava, ktorá bola otvorená počas
celého víkendu kultúrne obohatila
hody v našej obci, o čom svedčia slová chvály v návštevnej knihe.
Mgr. Martin Štvrtecký
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V JABLONICI

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štvrtáci na detskom dopravnom ihrisku
Žiaci štvrtého ročníka sa dňa 18. septembra zúčastnili exkurzie na detskom dopravnom ihrisku v Senici. Overovali
si teoretické vedomosti z dopravnej výchovy formou didaktických hier v učebni DV. Potom nasledovala praktická
čas, kde deti jazdili po križovatke riadenej svetelnou signalizáciou a dopravnými značkami.

Návšteva jablonickej pamätnej izby
21. 9. 2018 žiaci 1.stupňa navštívili novootvorenú
Jablonickú pamätnú izbu. Sprievodcu nám robila p. A. Dingová. Rozprávala sa so žiakmi a priblížila im využitie starých predmetov v minulosti. Niektoré predmety ešte stále
máme v domoch a dvoroch svojich starých rodičov. Videli
sme kuchyňu, dres na umývanie riadu, obrusy, kuchynské potreby, vodovú lavičku, na ktorej boli vedrá s vodou,
tkané koberce. V druhej izbe bol nábytok, postele, obrusy,
výšivky, sväté obrázky, ktoré v minulosti nechýbali v žiadnej domácnosti. Okrem iného nás zaujali figuríny v pánskom a dámskom kroji, detský kočík s bábikou a kolíska
s bábätkom zavinutom v perinke.

nára. Súťažilo 15 štvorčlenných družstiev, ktoré mali zaujímavé názvy. Stanovištia s úlohami zabezpečili členovia
Kynologického klubu a Dobrovoľnými záchranármi Civilnej
ochrany okresu Senica organizovali. Súťažiaci absolvovali vedomostný test o civilnej ochrane, topografiu, výber
evakuačnej batožiny, použitie prostriedkov individuálnej
ochrany, poskytnutie prvej pomoci. Z dôvodu veľmi nepriaznivého počasia sme sa presunuli do telocvične.
Výsledky:
1. miesto – Game Over (Samuel Stančík, Adián Čerešník,
Matúš Čmarada, Filip Zavadil)
2. miesto – Navždy mladí (Tomáš Režnák, Lucia Režnáková, Tereza Gschwengová, Miroslav Macko)
3. miesto – Toaleťáci (Michal Kocúrik, Tomáš Čmarada,
Adam Cablk, Michal Michálek)

DAJ SI ČAS

Beh o Pohár starostu obce

V piatok 21. septembra 2018 sme v spolupráci s obecným
úradom zorganizovali cezpoľný beh o Pohár starostu
obce Jablonica. Počasie nám prialo, deti boli disciplinované, podujatie sa vydarilo . Pochvala patrí všetkým zúčastneným, víťazom medaily a vecné ceny.
Absolútnym víťazom cezpoľného behu a držiteľom
putovného pohára starostu obce sa stali žiaci 3.A.

V núdzi poznáš priateľa 2018

Školské kolo súťaže Mladý záchranár
24. 9. 2018 sa konal branný pretek V núdzi poznáš priateľa
2018, ktorý bol súčasne školským kolom Mladého záchra-

Úspech žiakov jablonickej školy v televíznej súťaži DAJ SI
ČAS, ktorá sa konala dňa 2. októbra 2018.
Ako sme vyhrali v Daj si čas. (Článok zo zápisu zážitkov
žiakov)
O 6:00 autobus vyrazil. Bratislava nás privítala hmlou
a sychravým počasím. V budove RTVS sme sa nadesiatovali a čakali, kým nám dajú pokyny k nakrúcaniu. Po
hodine čakania sme sa dočkali. Našich súťažiacich odviedli
do vedľajšej miestnosti, my diváci sme sa zložili v šatni.
Témou súťaže bolo mesto Banská Bystrica. Súťaž bola
zaujímavá, mnohé scény sa opakovali, lebo moderátor
sa mýlil v texte. Disciplíny si vždy oba tímy skúsili. Naši
súperi zo ZŠ Hrnčiarovce nad Parnou boli v červených
tričkách, náš tím, David Černek, Filip Jankovič, Liana Jurovatá a Alexandra Kolínská, v modrých. Prvá úloha bola
na prvý pohľad jednoduchá, zapáliť sviečky zápalkami.
Vyhrávali sme 3:1. V druhej úlohe sme hádzali loptičky
do vedra. Darilo sa nám. Do tretej úlohy, ktorá mala názov
viac alebo menej boli zapojení aj diváci a mohli svojim rozhodnutím ovplyvniť výsledok. Napätie stúpalo, lebo
bola remíza 6:6. Po prestávke nasledovala úloha, ktorá
vyžadovala nielen zručnosť, ale aj pevné nervy a dobrú
taktiku. Úlohou súťažiacich družstiev bolo čo najrýchlejšie
prekonať prekážkovú dráhu bez zhodenia prekážky. V prípade, že jeden hráč zhodí, hra končila. Tu nám trocha
pomohlo šťastie, lebo súperi zhodili. Bolo 9:7.
Poslednou úlohou bol kvíz. Vyberali sme otázky. Pošťastilo sa nám získať žolíka, čo znamenalo výhodu v bodovom
hodnotení. Bolo to napínavé do samého konca. Vyhrali
sme 10:5. Získali sme 200 € šek a každý knihu.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
CEZPOĽNÝ BEH
Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu v Piešťanoch
(3. október 2018)
Týždeň po majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu, kde
žiačka našej školy Lucia Režnáková zvíťazila, sa v Piešťanoch uskutočnilo krajské kolo. Vo veľmi napínavom súboji, v prostredí piešťanskej lodenice, obsadila krásne 2.
miesto. Lucke ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy
a držíme palce v jej ďalšom ľahkoatletickom raste.

50. výročie ZŠ Jablonica

50. rokov alebo pol storočia ? Ako to znie lepšie ? Päťdesiat rokov v dejinách je zlomok času, je to jubileum, pri
ktorom sa každý zvykne obzrieť dozadu. Je vďačnou príležitosťou na spomienky, na stretnutia, na spoločnú oslavu
a prípitok so želaním.
Tak sa aj stalo. 26. októbra 2018 sa zišli na pôde tunajšej
školy pri príležitosti osláv 50. výročia Základnej školy Jablonica, hostia z radov bývalých i súčasných pedagogických
aj nepedagogických zamestnancov, poslanci obecného

V JABLONICI
zastupiteľstva, starosta obce, rodičia, sponzori školy.
Po slávnostnom príhovore p. riaditeľky školy Mgr. Ľ. Kukanovej, starosta obce Ing. S. Nestarec poďakoval kyticou
kvetov bývalým riaditeľkám a riaditeľom školy, ktorí sa
zaslúžili o dobré meno školy a pomohli vychovávať a formovať stovky mladých ľudí. Počas prehliadky priestorov
našej školy sa v zrkadle spomienok vynárali triedy z minulosti a porovnávali sa s tými dnešnými, ktoré sa, ako
roky plynuli menili, vylepšovali a krásneli. Prispela k tomu
i ZUŠ Senica, elokované pracovisko Jablonica, ktorá usporiadala vernisáž výtvarných prác z radov našich žiakov.
Neobyčajnú atmosféru tohto dňa doplnila slávnostná akadémia, ktorá sa konala v kultúrnom dome. Program si pri-

šli pozrieť nielen pozvaní hostia, žiaci, rodičia, ale aj široká
verejnosť. Nevšedným zážitkom bola prezentácia starých
fotografií kolektívov tried prvých žiakov a učiteľov.
Po skončení akadémie bola pre hostí pripravená slávnostná recepcia, na ktorej sa zaspomínalo na roky minulé, postretali sa bývalí kolegovia a strávili tak príjemné chvíle.
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému
priebehu osláv jubilea jablonickej školy.
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Hodová sv. omša
Aj tento rok sme si pripomenuli v nedeľu 23. 09. 2018 výročie vysviacky
nášho chrámu, zasväteného sv. Štefanovi uhorskému kráľovi. Slávnostnú
svätú omšu slúžil náš duchovný otec
Miroslav Michalko. Svätú omšu aj tento rok spestril zástup krojovancov.

Ocenenie FS
Jabloničanka
FS Jabloničanka sa zúčastnila v ne-

Boli odeté všetky vekové kategórie.
Najmladší účastník bol trojročný Sebastián Jozefík. Boli oblečené rodiny
Brezovskí, Mihelovci, malé detičky,
mládež, ale aj staršia generácia.
Veľká vďaka patrí Anke Brezovskej,
ktorá požičala väčšiu časť svojich kro-

deľu 07.10.2018 Regionálnej súťažnej
prehliadky speváckych skupín v DK
Gbely. Naša FS bola ocenená Diplomom a strieborným pásmom, srdečne nám gratulovala predsedkyňa

jov, a zároveň obliekala ľudí. Celkovo bolo oblečených 29 krojovancov.
Chcela by som touto cestou tiež veľmi
poďakovať obetavému pánovi fotografovi Ľubomírovi Ferenčíkovi za to, že
nám zdokumentoval túto krásnu akciu. Verím, že i o rok, ale aj počas ďalších sviatkov uvidíme v našom kostole
minimálne taký veľký počet krojov,
ako bolo na naše hody. Ešte raz vám
všetkým patrí vďaka.
Mária Huková

poroty Angela Vargicová. Sme veľmi
poctené týmto ocenením, čo nás podporí v ďalších vystúpeniach.
Anna Nemečkayová
vedúca FS JABLONIČANKA
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SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

SENIOROV V JABLONICI

Tak, ako každý rok aj v tomto nás
všetkých dôchodcov pozvala obec
na stretnutie do kultúrneho domu pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším.
Už pri vstupe do sály sme pociťovali slávnostnú atmosféru, ktorá bola
umocnená prítomnosťou známej hudobnej skupiny Senzi Senzus, ale aj
obdržaním vkusnej skladačky, ktorá
nás informovala o 20. výročí založenia ZO Jednoty dôchodcov v Jablonici. Už uvítacie úvodné slová Aničky
Dingovej boli pre každého účastníka
prísľubom naznačujúcim pekného
prežitia sobotného popoludnia. Prvé
Tak, ako každý rok aj v tomto nás
všetkých dôchodcov pozvala obec
na stretnutie do kultúrneho domu
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Už pri vstupe do sály sme pociťovali slávnostnú atmosféru, ktorá
bola umocnená prítomnosťou známej hudobnej skupiny Senzi Senzus,
ale aj obdržaním vkusnej skladačky,
ktorá nás informovala o 20. výročí založenia ZO Jednoty dôchodcov
v Jablonici. Už uvítacie úvodné slová Aničky Dingovej boli pre každého
účastníka prísľubom naznačujúcim

zdravia, šťastia a spokojnosti v rodinách v ďalších rokoch nášho života
boli pohladením na srdci aj na duši.
Ako je už niekoľko rokov na týchto stretnutiach tradíciou, boli do
pamätnej knihy obce slávnostne
zapísané manželské páry, ktoré
si v tomto roku pripomínajú 50,55
a 60.výročie uzavretia manžel-

pekného prežitia sobotného popoludnia. Prvé hudobno - spevácke
vystúpenie súrodencov Križánkových sa stretlo s veľkým záujmom
a odmenené veľkým potleskom za
nevšedný zážitok prezentovaný veľmi nadanými a talentovanými deťmi.
Prejav pána starostu Ing. Silvestra
Nestarca obsahoval veľa pekných
ďakovných slov za našu celoživotnú prácu, za výchovu detí, vnukov
i pravnukov aj za obetavú a nezištnú prácu vykonanú v prospech budovania a rozvoja obce. Jeho želania

stva. Zlatú svadbu manželia Štefan
a Marta Mičových, Peter a Ľubomíra
Valáškových, smaragdovú svadbu
Ján a Anastázia Mihelových, Rudolf
a Eva Krchňavých, Vladimír a Mária
Jánošíkových a diamantovú svadbu
Bohumil a Jarmila Ondrúškových.
Manželkám starosta obce odovzdal
krásne kytice kvetov a manželom
pre oboch partnerov pekné upomienkové hrnčeky s emblémom
Jablonice.
Pri príležitosti 20.výročia založenia
ZO Jednoty dôchodcov v Jabloni-

ci boli ocenené vyznamenaním III.
stupňa za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov a zapísané
do pamätnej knihy obce funkcionárky pani Helena Hájičková, Mária
Hlásničková a Marta Jurková. Zakladajúca predsedníčka pani Anna
Hamerlíková si prevzala Ďakovný
list od predsedníčky OV JDS Senica pani Márie Jamriškovej. Ďakovný
list si prevzal aj starosta obce. Súčasná predsedníčka pani Kvetoslava
Otépková si prevzala z rúk okresnej
predsedníčky kyticu kvetov.
Po bohatom občerstvení zavládla
medzi účastníkmi veselá nálada
podfarbovaná spevom a hudbou
kapely Senzi Senzus. Prví taneční
odvážlivci svojimi tanečnými kreáciami pritiahli na parket aj ďalších
a tak sa tančilo a krepčilo ako na
tanečnej súťaži. Mnohých, čo boleli
nohy a chrbáty bolieť prestali, alebo
na bolesť zabudli a z ostatných sa
stali prísny rozhodcovia, ktorí slovne udeľovali známky za predvedený
tanec a umelecký dojem. Víťazov
nevyhlasovali, lebo víťazmi sme sa
stali všetci. Ale predsa, podľa môjho
názoru víťazom sa stal náš starosta, ktorý vyzvŕtal každú ženu, ktorá mu prišla do cesty. Veľký potlesk
na otvorenej scéne a veľké uznanie
získal za predvedený tanec „ s najmladšou“ účastníčkou stretnutia
pani Máriou Škápikovou. Ako Česi
hovoria bola radosť na nich pohledet. „Vybláznili „ sme sa pri pesničke
Jede jede mašinka. Mašinka fučala,
pískala aj koľaj mala po celej sále.
Dobre nám bolo a už sa tešíme na
budúci rok. Srdečná vďaka za pekné
popoludnie patrí obci v čele so starostom a ostatnými pracovníčkami
obecného úradu.
Vladimír Jánošík
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PLODY JABLONICKÝCH

Jablonická sála domu kultúry sa cez
víkendové dni 6.-8.októbra 2018 premenila na výstavnú sieň. ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Obec Jablonica, Poľovnícke združenie a miestni
včelári pripravili výstavu Plody jablonických záhrad, lesov a lúk.
Veľmi teplé počasie s malým množstvom dažďa predpovedalo slabú
úrodu, no vďaka našim usilovným záhradkárom bolo čo vystavovať. Sme
radi, že veľa našich občanov práca
v záhrade baví a dokážu vypestovať
zdravú a chutnú zeleninu a ovocie.
Vystavené jablká a hrušky, čerstvá
zelenina, množstvo liečivých bylín,
pestrofarebných kvetov, tekvíc, rôznych včelích produktov,
voňajúce
medovníčky a ihličie lesa svojou krásou a vôňou lahodili oku. Okrem bežných včelích produktov bol vystavený

ZÁHRAD, LESOV A LÚK

med z liečivej rastliny Pestrec mariánsky, ktorý začali pestovať poľnohospodári.
Svojimi výpestkami výstavu obohatilo 35 vystavovateľov ovocia a 23 zeleniny, čo tvorilo 240 vzoriek. A tak
naše skúsené aranžérky pani Elena

Šaškovičová a Anna Dingová mali čo
aranžovať.
Z krásne vyfarbených a voňajúcich
jabĺk a hrušiek odborná porota vybrala najkrajšie jablko odrody Gloster
pestovateľa Ing. Jozefa Holdoša, najkrajšiu hrušku odrody Lucasová pes-

tovateľky pani Anny Galierikovej a víťaznú kolekciu pani Anny Brezovskej.
Víťazi si prevzali ocenenie. Z veľkého
množstva bolo naozaj ťažko vybrať
najkrajšie, lebo všetci si zaslúžili ocenenie a tak všetky vystavené kolekcie
boli odmenené diplomom a vecnými
cenami.
Neodmysliteľnou súčasťou našej výstavy boli nádherné bonsaje Ing. Viliama Kováča, ktoré vkusne dopĺňala
zbierka suiseki Mgr. Aurélie Kováčovej.
Ceníme si aj každoročnú účasť súkromného pestovateľa zeleniny a ovo-
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cia pána Štefana Slávika, ktorý našu
výstavu obohacuje.
Tradičná výstava našich záhradkárov
bola v tomto roku obohatená o vzácne trofeje našich poľovníkov a množstvo včelích produktov miestnych
včelárov.
Vážime si aj pravidelnú účasť našich
najmladších z MŠ a ZŠ. Tekvice, ktoré deti premenili na rozprávkové a iné
bytosti, ako aj mnoho výkresov z jesenných listov a prírodného materiálu
oživili výstavu. Tento rok sa s ukážkou tekvíc našej výstavy zúčastnili
aj žiaci II. ZŠ Senica, Školský klub
5.oddelenie .
Plantex s.r.o. Veselé pri Piešťanoch
nám poskytol vzorku jabĺk, ktoré si
môžu naši občania objednať na zimné
uskladnenie.
V sobotu 6. októbra sa našej výstavy zúčastnil
prof. Ivan Hričovský

Koncert INEKAFE

a JUDr. Juraj Korček. Odborná prednáška prof. Hričovského zameraná na
jesennú výsadbu ovocných stromov
a okrasných drevín veľmmi prítomných zaujala. Pán profesor ochotne
odpovedal aj na množstvo otázok. Aj
touto cestou ďakujeme týmto našim
vzácnym hosťom, ktorí sa našej výstavy zúčastnili a obohatili ju o svoje
poznatky.
V nedeľu, 7. októbra, sa konala ďakovná svätá omša, na ktorej bola požehnaná úroda, med a poľovnícka trofej srnca. Úrodu do kostola priniesli
v krásnych jablonických krojoch a poľovníckych uniformách.
Všetkým, ktorí si našli čas a priniesli

plody svojich záhrad na výstavu patrí
naše veľké poďakovanie.
Vďaka patrí aj Poľovníckemu združeniu a miestnym včelárom, ktorí sa výstavy zúčastnili a prezentovali svoju
činnosť.
Ďakujeme aj našej najmladšej generácii detí MŠ a žiakov ZŠ, že obohacujú výstavu nielen svojou tvorivosťou,
ale aj účasťou, aby si pozreli čo naši
záhradkári vypestovali.
Výstavu si nielen pozreli, ale aj ochutnali jablká, hrušky a hrozno, a sme
radi, že im veľmi chutili.
Tohtoročná výstava ponúkla možnosť
obdivovať krásu našich záhrad, lesov
a lúk. Organizátori ďakujú všetkým
návštevníkom za ich účasť i vyslovené slová pochvaly a uznania.
Výbor ZO SZZ Jablonica

V sále Kultúrneho domu sa v piatok, 19. októbra 2019, uskutočnil koncert
už legendárnej pop punkovej skupiny INEKAFE. Nesklamali. K vynikajúcej
atmosfére prispela aj predkapela Tuste Baletky. Chalani čoskoro dostali
svojim vystúpením plnú sálu do varu. Fanúšikovia mohli zapojiť svoje hlasivky a pridať sa, čo aj naplno využili. Všetci si
užili parádny večer. Poďakovanie
patrí pracovníkom

Obecného úradu, organizátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zdarnom priebehu koncertu!
Tešíme sa na ďalšie takéto podujatia.
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Deň červených makov
11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiègne vo
Francúzsku. Skončila prvá svetová vojna. Trvala dlhé
štyri roky. Straty na ľudských životoch nemali dovtedy
obdobu v celých ľudských dejinách. Ako uvádzajú dokumenty , zo 65 miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých a 21
miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. Na
pamäť hrôz a útrap bol 11. november vyhlásený za Deň
vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov.
Červené maky sú symbolom spomienky od roku 1920.
V našej obci sme si obete všetkých vojen, nielen tej

,,prvej“ pripomenuli v nedeľu pred poludním. V kostole
slúžil pán farár omšu obetiam 1. a 2. svetovej vojny.
Po jej skončení sa odobrala skupinka členiek Jednoty
dôchodcov k pamätníku pred Domom kultúry. Stíšili
sa k tichej spomienke, zapálili sviečky a položili kyticu z červených makov, ktoré urobili deviataci základnej
školy. Pamäť je vzácna vec a pripomínanie si nielen pozitívnych zážitkov nás vedie k uvedomeniu si vlastného
šťastia. Dobová báseň nech zostane len clivou spomienkou tých, ktorí sa už domov z frontu nevrátili.
Mgr. Anna Hamerlíková
foto: Ing. Štefan Hamerlík

Na poliach flámskych kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú biele kríže clivé.
Tu ležíme.
Na oblohe škovránky statočne svoju pieseň spievajú,
hukotom zbraní pod nimi neprestajne rušenú.
My už však nevstaneme a je to možno zdanie,
že včera ešte žili sme, milovali a boli milovaní.
Teraz len ticho ležíme na tejto flámskej pláni.
Náš boj však zasa iní prevezmú.
Do vašich rúk dáme svoju pochodeň
a vy ju neste v diaľ.
Ak by vám zhasla,
spomeňte si na náš žiaľ,
že sme tu padli zbytočne.
Len divé maky červené ďalej rastú
na poliach flámskych.

Čas spomienok, je časom
návratu a slza tíško padá...

Básne z Poľska

Keď rozkvitnú chryzantémy a padajúce lístie pokrýva
zem, je tu november, čas spomienok. Spomienok na
našich najdrahších, ktorí už opustili tento svet. Novembrový vietor nám stelie pod nohy zlaté lístie, spolu s kvapkami dažďa v našom srdci hrá smutné melódie. Áno, čas spomienok je tu. Kráčame cintorínom
a uprostred ožiarených hrobov, akoby sa v našom vnútri čosi dávnoveké pohlo. Nezabudli sme na nich, hoci od
nás odišli navždy. Tu v tejto záhrade ticha nachádzame
tých, ku ktorým nás viaže veľa pekných spomienok, ku
ktorým sa radi vraciame. A práve tu, v tichu vyzdobeného cintorína je na spomínanie najvhodnejšie miesto.
Všetko, čo človek počas svojho života vytvoril, čo po
sebe zanechal, vytvára tú najkrajšiu kyticu spomienok, ktorú v tieto dni kladieme na hroby. Spomíname
na všetko pekné, čo v našich mysliach zanechali, na
ich milé slová, úsmev, lásku, ktorú rozdávali. Zapálime
sviečku a v duchu sa im prihovárame. Už tíško spia, nad
nimi len kameň náhrobný, v čase novembrovom kvetmi
obsypaný...
Všetko má svoj začiatok aj koniec. Kniha zatvorí posledný list, vietor odveje posledné slová, doznie posledná pieseň a my zostávame mlčky stáť.
Láska... Spomienky... a vôňa chryzantém...
Anna Dingová

ZPOZ

Jabloničan Miroslav Búran nám predstavil básne, s ktorými vyhral Medzinárodnú literárnu súťaž ROZŁOGI,
ktorá sa konala v Poľsku v meste Łódź. Konkrétne báseň
„Zabúdam,“ získala prvé miesto v kategórii „Poézia písaná v slovanskom jazyku.“ Všetky básne boli preložené
do polštiny a neskôr publikované v poľskom časopise
KAMENA. Miroslavovi gratulujeme k úspechu a prajeme
mu mnoho poetickej inšpirácie do jeho ďalšej spisovateľskej kariéry.
Zabúdam

Ešte

Šumenie

Túlam sa
mĺkvou cestou
bez asfaltu

Ešte stále svietiš
pod hladinou
fúka prach
z ľudských hniezd
kdesi v diaľke
na oblohe
šumia sny
a ruka bez
dotyku
osamelo
chradne

Neozve sa
aby vedel
že sa ho
nedotýka
v noci sa primkne
k stene
otvorí sny
a chladné prsty
sa stratia v tme
kým spí
nepočuje
vlastné šumenie

vietor vo mne
zhadzuje listy
vo vzduchu
šumí ticho
chvejem sa
ako splašené
zviera
zabúdam na
mraky
zabúdam
kam som neišiel

Autor:
Miroslav Búran
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KULTÚRNE
A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA

u

u

24. 11. 2018
Jablkovo-orechové hody
v sále KD

05. 12. 2018 o 16:00
Stretnutie s Mikulášom
priestranstvo pred KD

u

05. 12. 2018 od 08:00
Stolnotenisový turnaj žiakov
o pohár starostu obce
v sále KD

u

08. 12. 2018 od 08:00
Stolnotenisový turnaj
dospelých
o pohár starostu obce
v sále KD

u

u

16. 12. 2018
Vianočný koncert
a vianočné trhy
vystúpi rodina Hlbocká z Piešťan
v sále KD
31. 12. 2018
Memoriál Ľudovíta Dobiáša
minifutbalový trunaj
v telocvični ZŠ

NESTRÁCAJME HUMOR
s Vladimírom Jánošíkom
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Spoločenská kronika
V mesiacoch september - október oslávili svoje jubileum:

70 rokov:

Valentín Oslej
			Vlasta Bilková
			
Margita Hološková
			
Slavomíra Ďubáková
			
Katarína Závodná
			Jozef Krutý
rokov: Marta Lukáčová
			
Ľudovít Hološka
			
Ivan Blažek
rokov: Jozefa Komárková,
			Ján Mihel
			
Ján Krč
rokov: Valeria Žáková
			
Bohumil Ondrúšek

75

80
85

Blahoželáme
jubilantom
a prajeme im
radostné dni,
prežité v dobrom
zdraví a pokoji!

Narodili sa: Gabriel Rehuš

			Alex Suchý
			Pavol Nosko
			
Adam Mikúšek
			
Martin Ščepka
			
Tadeáš Rehák
			Viktória Jantusová
			Erik Sládek

Vítame medzi nami
narodené deti,
prajeme im mnoho
zdravia a všetko
dobré.

Opustili nás:
Mária Horňáková
Vladimír Pinkava
Miroslav Búran
Kvetoslava Polakovičová
Naša Jablonica - informačný dvojmesačník, ISSN 1339-2638
Registračné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3327/09
Vydáva: Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica, IČO: 00309583, vedúci redaktor: Mgr. Martin Štvrtecký
http://www.jablonica.sk/obecny-urad-1/nasa-jablonica/
náklad: 500 ks, uzávierka: 12.11.2018
tlač: ŠOPA PRINT, Bratislava
Zodpovednosť za obsah písomných a fotografických materiálov nesú autori. Vydavateľ si vyhradzuje právo príspevky skrátiť
a upraviť. Neprešlo jazykovou úpravou. Nepredajné.

