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Milí spoluobčania!
Po celkom vydarenom lete,
aspoň čo sa počasia týka, a verím, že i po krásnych dovolenkových chvíľach, sa k nám opäť
blížia jesenné dni, začína sa školský rok a verím, že všetci oddýchnutí, plní energie, sa vrháme
do nových dní, za každodennými
radosťami, ale i starosťami a povinnosťami.
Nakoľko desiateho novembra tohto roku budú komunálne
voľby a ďalšie číslo Našej Jablonice vyjde zrejme až po nich,
pokladám si za povinnosť, predložiť vám občanom, nazvime to
odpočet svojej práce v tomto volebnom období, aby ste si mohli
porovnať nielen to, či som splnil
predvolebné sľuby, ale zamyslieť
sa aj nad tým, či vaša voľba bola
správna...
Z vecí, ktoré nie sú celkom
v kompetencii obce, som si dal
za cieľ iniciovať u kompetentných
orgánov riešenie stavu cesty I.
triedy, čo bolo aj zrealizované,
o čom ste boli všetci informovaní, v súčasnosti prebieha petičná
akcia za obchvat Jablonice, bohužiaľ s nejasným výsledkom.
Takisto bolo mojim cieľom
riešenie stavu kaštieľa a jeho záchrana. Podarilo sa rôznymi aktivitami zmeniť majiteľa a myslím
si, že záchrana a oprava kaštieľa
je na najlepšej ceste. Ďalej som
si dal za cieľ zveľadenie miestneho historického parku, čo sa aj

v súčasnosti úspešne deje a náš
park bude po dokončení projektu
krásnym historickým oddychovým centrom našej obce.
Ďalšie ciele boli len rámcové, napr. podporiť a pomôcť
zviditeľniť
obec
prostredníctvom rôznych aktivít jednotlivcov
i kolektívov, napr. športu, najmä futbalu a atletiky... hasičov,
kynológov a iných organizácií
a záujmových združení, reprezentujúcich obec, čo sa myslím
si takisto podarilo. Boli opravené
kabíny a sociálne zariadenia telovýchovnej jednoty, hasičom bolo
zakúpené nové deväťmiestne
vozidlo, atlétom sme vybudovali
novú atletickú dráhu...
O
všetkých
aktivitách
a projektoch som sa snažil informovať, všetko bolo riešené
v spolupráci s poslancami, ktorých prácu si veľmi vážim a ďakujem im za to.
Z tých najväčších aktivít
a projektov, ktoré boli zrealizované v tomto volebnom období,
treba ďalej spomenúť rekonštrukciu verejného osvetlenia,
opravu parkoviska a vytvorenie
oddychovej zóny pred domom
kultúry, rekonštrukciu pamätníka
obetiam II. sv. vojny (delo), rekonštrukcia autobusovej stanice
a autobusových zastávok a snáď
najviac sa investovalo pre naše
deti a mládež (škola a škôlka):
boli zrekonštruované vnútorné

priestory materskej školy a nakúpené nové nábytky a hračky,
v areály základnej školy bola
položená nová dlažba a zrekonštruovaný pavilón mimoškolskej
činnosti, no a jedna z posledných
aktivít bolo vybudovanie nového
detského ihriska. No a v neposlednom rade treba spomenúť
výstavbu nových nájomných bytov, do ktorých by sa mali noví
nájomníci sťahovať niekedy na
jeseň.
Funkcia starostu je náročná
po všetkých stránkach a hlavne
zodpovedná. Ak človek chce niečo dokázať a niečo vytvoriť pre
obec a občanov, vyžaduje si to
celého človeka a ako sa hovorí,
starosta
pracuje dvadsaťštyri
hodín denne, sedem dní v týždni, tristošesťdesiatpäť dní v roku.
Verím, že som väčšinu z vás
nesklamal, snažil som sa vyjsť
v ústrety každému, vytvoriť pre
obec hodnoty nielen materiálne,
ktoré tu zostanú, ale aj duchovné a spoločenské a už záleží len
na vás, ako ste tieto veci vnímali,
vnímate a budete vnímať...
Záverom mi dovoľte popriať vám všetkým krásne jesenné dni, žiakom a študentom
úspešný školský rok a nám ostatným ako vždy, pevné zdravie
a ...úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce
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Z rokovania
zastupiteľstva
18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa
10. augusta 2018. Rokovanie viedol
Ing. Silvester Nestarec, starosta
obce.
Prítomných bolo 7 poslancov, kontrolórka obce, zapisovateľ a Ing.
Michal Tršťanský - zástupca developera, ktorý plánuje výstavbu
v lokalite Políčko
OZ schválilo:
- program 18. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku, parc. č. 269/32 orná
pôda, vo výmere 248 m2 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa žiadateľovi Milan Sopóci,
- prevod vlastníctva novovytvoreného pozemku, parc. č. 269/31 orná
pôda, vo výmere 125 m2 z dôvodov
hodných osobitného zreteľa žiadateľke Petra Medve Gembešová,
- 3. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica v roku 2018,
- zverenie majetku obce – rekonštrukcia budovy pavilónu mimoškolskej činnosti v areáli ZŠ Jablonica,
do užívania ZŠ Jablonica,
- poradovník na pridelenie uvoľneného 2- izbového nájomného bytu
č. 2 v budove Zdravotného strediska tak, ako bol schválený komisiou
zriadenou starostom obce a pridelenie 2-izbového nájomného bytu č. 2
v budove Zdravotného strediska,
- poradovník na pridelenie 1- izbových nájomných bytov v novostavbe
- bytový dom „A“ na parcele registra
C KN č. 373/5, a bytový dom „B“ na
parcele registra C KN č. 373/6, tak,
ako bol schválený komisiou zriadenou starostom obce a pridelenie
štyroch 1-izbových nájomných bytov
v novostavbe - bytový dom „A“ na
parcele registra C KN č. 373/5 a bytový dom „B“ na parcele registra C
KN č. 373/6, a to až v prípade prevodu uvedených bytov do vlastníctva
obce,
- poradovník na pridelenie 2- izbových nájomných bytov v novostavbe
- bytový dom „A“ na parcele registra
C KN č. 373/5 a bytový dom „B“ na
parcele registra C KN č. 373/6 tak,
ako bol schválený komisiou zriadenou starostom obce a pridelenie štyroch 2- izbových nájomných bytov
v novostavbe - bytový dom „A“ na
parcele registra C KN č. 373/5 a bytový dom „B“ na parcele registra C
KN č. 373/6, a to až v prípade prevodu uvedených bytov do vlastníctva
obce,

- poradovník na pridelenie 3- izbových nájomných bytov v novostavbe
- bytový dom „A“ na parcele registra
C KN č. 373/5 a bytový dom „B“ na
parcele registra C KN č. 373/6 tak,
ako bol schválený komisiou zriadenou starostom obce a pridelenie
ôsmych 3-izbových nájomných bytov v novostavbe - bytový dom „A“
na parcele registra C KN č. 373/5
a bytový dom „B“ na parcele registra C KN č. 373/6, a to až v prípade
prevodu uvedených bytov do vlastníctva obce,
- dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016
o tvorbe a použití fondu prevádzky,
údržby a opráv nájomných bytov vo
vlastníctve obce,
- dodatok č. 1 k VZN č. 2/2017 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve obce
Jablonica,
- zámer odkúpiť novovytvorený pozemok parcely reg. „C“, parc. č.
2500/70 s výmerou 884 m2, druh
pozemku orná pôda, odčlenený od
pozemku parcely reg. „E“ parc. č.
2500/2 s výmerou 4010 m2 druh pozemku orná pôda v k.ú. Jablonica, za
cenu znaleckého posudku,
- správu o činnosti kontrolórky obce
za I. polrok 2018,
- kúpu stavieb - bytový dom „A“ ,
postavený na pozemku parcela registra „C“, parc.č. 373/5 a bytový
dom „B“, postavený na pozemku,
parcela registra „C“, parc.č. 373/6.
OZ určilo:
- v súlade so zákonom o výkone volebného práva, na nasledujúce komunálne voľby jeden volebný obvod,
- v súlade so zákonom o výkone volebného práva, 9 poslancov Obecného zastupiteľstva na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022,
- v súlade so zákonom o obecnom
zriadení, na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 - 2022, rozsah výkonu funkcie starostu obce Jablonica
na plný úväzok.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých
na 17. riadnom zasadnutí Obecného
zastupiteľstva,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica a Základnej školy
Jablonica k 30.6.2018.
Rôzne:
V tomto bode programu informoval
starosta obce poslancov o:
- vyhodnotenie akcie Čistý chotár,
ktorá sa uskutoční v rámci prehliadky dychových hudieb v obci Hradište
pod Vrátnom,
- peňažnom dare 500 € na opra-

vu strechy evanjelického kostola
v Prietrži,
- oslave 50. výročia Základnej školy
Jablonica, ktorá sa uskutoční 26. 10.
2018,
- o pripravovanom slávnostnom
otvorení pamätnej izby,
- návrhu stretnutia s budúcimi nájomníkmi bytov v novostavbe bytových domov, na ktoré budú budúci
nájomníci pozvaní v zatiaľ nešpecifikovanom termíne,
- o zámere obce rekonštruovať
miestnu komunikáciu pri Dome služieb a rozšírení jestvujúceho parkoviska. Na zákazku bolo vyhlásené
verejné obstarávanie, do ktorého
sa neprihlásil ani jeden záujemca
z dôvodu nerentabilnosti asfaltovania tak malej plochy. Ďalej uviedol,
že je potrebné tak, či tak opraviť
i miestnu komunikáciu vedúcu od
prevádzky firmy KT Obal po poštu
a navrhol, aby boli tieto asfaltérske
práce zrealizované spolu, čím by sa
cenovo zefektívnili obidva projekty.
Prítomní poslanci Obecného zastupiteľstva v Jablonici jednohlasne súhlasili s investíciou do rekonštrukcie
MK pri Dome služieb aj komunikácie
na Sídlisku od pošty po prevádzku
KT Obal.
- o situácii ohľadom OO PZ Jablonica.
Vedenie Okresného riaditeľstva policajného zboru rokovalo so starostom obce a prišli s návrhom na zrušenie OO PZ Jablonica. Uviedli, že je
snahou zrušiť Obvodné oddelenie PZ
Jablonica, nakoľko majú personálny
podstav a oddelenie nie je v súčasnosti plne funkčné, no vyžadujú si
stanoviská dotknutých obcí. Navrhujú presunutie síl do Senice, kde
by bola vytvorená hliadka pre obce,
ktoré v súčasnosti spadajú pod OO
PZ Jablonica. Ing. Nestarec rokoval
o situácii i so starostami okolitých
obcí, kde sa zhodli, že nebudú súhlasiť so zrušením OO PZ Jablonica.
Obecné zastupiteľstvo v Jablonici takisto vyjadrilo nesúhlas so zrušením
Obvodného oddelenia policajného
zboru v Jablonici.
- konaní koncertu hudobnej skupiny
Iné Kafe, 19. 10. 2018 v kultúrnom
dome.
Úplne znenie zápisnice so všetkými informáciami a diskusnými príspevkami z 18. 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 na lište).
Mgr. Martin Štvrtecký
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Zmena zberu plastov
Technické služby Senica oznamujú občanom, že od 1. septembra
2018 bude zmena systému zberu
plastov a tetrapakov.
Každá domácnosť, ktorá triedi od-

pad, obdrží na zber plastov a tetrapakov jednorazové žlté vrecia, do
ktorých budú plasty ukladať.
Naplnené vrecia vyložíte pred dom
v deň zberu, ktorý ostáva nezmenený, odkiaľ budú vrecia odobraté.
Vrecia musia byť naplnené úplne,
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čiastočne naplnené vrecia nebudú
odvezené. Vrecia nie sú vratné. Pre
ďalší zber použijete ďalšie žlté vrece.
Vyzývame občanov, ktorí si ešte
neprevzali žlté vrecia, aby tak
učinili na Obecnom úrade v Jablonici počas úradných hodín.
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Nočná hasičská súťaž
Dňa 7. júla 2018 sa náš park zaplnil dobrovoľnými hasičmi z okresu
i širokého okolia, ktorí prišli súťažiť
na našu tradičnú veteránsku súťaž
i nočnú súťaž O putovný pohár starostu obce.
O 18.00 hod. bola odštartovaná súťaž veteránov, teda súťažilo sa so
striekačkami PS 8 a PS 12, ktoré boli
vyrobené do roku 1979.
So striekačkou PS 8 súťažili 4 družstvá s nasledovným umiestnením:
1. Cerová čas 39,12s,
2. Rybky čas 39,17s,
3. Jablonica čas 42,15s,
4. Hradište pod Vrátnom čas 42,43s.
So striekačkou PS 12 súťažilo 7
družstiev a umiestnili sa takto:
1. Rovensko čas 34,31s,
2. Hradište p. Vrátnom čas 38,40s,
3. Dojč čas 38,93s,
4. miesto Šelpice čas 38,96s,
5. Jablonica čas 42,47s,
6. Cerová čas 48,58s,
7. Rybky čas 56,14s.
Víťazné družstvá si prevzali poháre.
Tradičná nočná súťaž bola odštartovaná o 22,00 hod. a zúčastnilo sa
jej 10 družstiev žien a 20 družstiev
mužov. Prítomné družstvá privítal
starosta obce Ing. Silvester Nestarec
a zaželal im veľa športových úspe-

chov. Družstvá súťažili v požiarnom
útoku s vodou na 2 pokusy a z dvoch
základní.
Výsledné umiestnenie ženy:
1. Moravský Svätý Ján čas 23,18s,
2. Gbely čas 27,51s,
3. Bíňovce čas 27,58s,
4. Štefanov,
5. Kúty,
6. Letničie,
7. Sološnica,
8. Plavecký Štvrtok,
9. Radošovce a Podbranč Hor. Dolina.
Výsledky muži:
1. Radimov čas 19,11s,
2. Plavecký Štvrtok čas 19,55s,
3. Jablonica čas 20,57s,
4. Prievaly „A“,
5. Popudinské Močidľany,
6. Letničie,
7. Gbely,
8. Jablonica „Tí krajší“,
9. Holíč,
10. Podbranč Horná Dolina,
11. Kúty,
12. Prievaly „B“,
13. Bíňovce „A“,
14. Sološnica,
15. Trstín,
16. Šelpice,
17. Papraď,
18. Belansky,
19. Prašník a Bíňovce „B“.

Víťazné družstvá boli ocenené peknými pohármi.
Putovný pohár
starostu obce získalo družstvo
mužov z DHZ Radimov s najlepším časom 19,11s.
Naša nočná súťaž je zaradená do
Záhoráckej hasičskej ligy (ZHL)
a z uvedených družstiev v nej súťažilo 7 družstiev mužov a 5 družstiev
žien. Naši muži v tejto súťaži obsadili
3. miesto.
Všetkým súťažným družstvám patrí
veľké poďakovanie za bezproblémové
súťaženie, ale aj za dobrú reprezentáciu svojich DHZ. Pripravili sme aj
videoprojekciu z našej činnosti a požiarne útoky boli tiež premietané.
Ďakujeme aj DJ a moderátorovi Igorovi Dobrovodskému, ktorý prispel k
príjemnej atmosfére celej súťaže.
Poďakovanie patrí aj našim sponzorom, ktorí hasičskú akciu podporili Pavol Gschweng, Tomáš Zavadil
a Jozef Jurovatý.
Súťažné družstvá prišli povzbudiť domáci i cezpoľní fanúšikovia a diváci.
Popri sledovaní súťaží mali možnosť
občerstviť sa v našich stánkoch, ktoré ponúkali široký sortiment tovaru.
Tak ako aj po minulé roky aj tentoraz
sme sa snažili súťaž pripraviť čo najlepšie. Myslím si, že sa nám to podarilo vďaka všetkým hasičom, ktorí
sa na príprave a priebehu podieľali.
Prialo nám aj počasie a veríme, že
prítomní s nami prežili pekné chvíle
pri nočnom súťažení.
Anna Dingová
DHZ

Prázdniny na kynologickom cvičisku Kynológia Jablonica
V piatok 13.7.2018 bolo krásne slnečné ráno. V tento deň prišiel na
kynologické cvičisko v Jablonici autobus plný detí. Šofér otvoril dvere
a z autobusu vystúpilo 35 rozžiarených tváričiek detí z CVČ Kúty.
Bola to už druhá návšteva nadšených
detí z letného tábora, ktoré prišli
k nám na cvičisko po prehliadke mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle.
Tešili sa z nádherného dňa, plného
pestrého programu. Pani učiteľky im
pripravili náučné súťaže a členovia
nášho kynologického klubu ukážky
výcviku psov, prednášku o starostlivosti o psov. Deti mali množstvo otázok ohľadom práce so psami, ako sa
cvičia, ako sa treba o nich správne
starať aby im za to psík dokázal opätovať dobré správanie a lásku k nim.
Za odmenu mali možnosť sa so psíkmi pomaznať a pohrať. Psík naozaj
dokáže dať človeku veľa lásky a odvďačiť sa človeku za jeho dobré spávanie k nemu. Po relaxácii so psíkmi
dostali deti občerstvenie, opiekli si
špekáčiky, dostali aj sladké odmeny.

Pani učiteľky vyhodnotili ich celodenný program a všetky detičky odmenili krásnymi a chutnými medovníkovými medailami a srdiečkami.
Po krásnom a bohatom dni na zážit-

ky sa naši členovia s nimi rozlúčili
a zaželali im aj pani učiteľkám krásny zvyšok prázdnin.

Božena Hamerlíková
Kynológia Jablonica
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Vyhodnotenie
„Čistý chotár 2018“
V nedeľu 19. 08. 2018 sa v rámci
Prehliadky dychových hudieb v obci
Hradište pod Vrátnom uskutočnilo
i každoročné vyhodnotenie akcie Čis-

tý chotár 2018 pod záštitou MAS Podhoran. V programe, medzi melódiami
dychoviek z blízkeho i širšieho okolia,
prevzali starostovia zapojených pät-
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nástich obcí krásny pamätný tanier,
ktorý vyhotovila pani Lucia Nižnánska z Hradišťa pod Vrátnom. Tentokrát nebolo vyhodnotené poradie
obcí, ale oceňovala sa každá zapojená obec. Veď v Čistom chotári nejde
o rekordy a počty, ale o zlepšovanie
stavu našich obcí z hľadiska čistoty
a životného prostredia, a o zveľaďovanie chotárov v podmalokarpatskej
oblasti. Predsa len naša obec získala
jedno prvenstvo - zapojených bolo
najviac organizácií a združení zo
všetkých obcí, ktoré sa tohtoročnej
edície Čistého chotára zúčastnili.
Vyzbieraných bolo celkovo v 15-tich
obciach 175 ton odpadu, čo je úctyhodné číslo pre nás i našu prírodu.
Od roku 2012, kedy sa uskutočnil
prvý ročník, občania obcí vyzbierali počas akcie približne 800 ton odpadu, ktorý ťažil naše i okolité lesy,
lúky a háje.
Veríme, že akcia Čistý chotár si naďalej udrží svoje pevné miesto v kalendári obcí.

Mgr. Martin Štvrtecký

Premeny
Pri každodenných prechádzkach po
uliciach, uličkách a zákutiach mojej
rodnej obce, vynárajú sa mi v mysli spomienky, ako tá naša Jablonica
pred sedemdesiatimi rokmi vyzerala, keď som ako desaťročné dieťa
začal chápať život v rodine a svojom
okolí a aká je dnes.
Tvár obce, najmä po druhej svetovej vojne, sa začala neuveriteľne
rýchlym tempom meniť. Zo starej, zaprášenej a zablatenej dediny
s prikrčenými domčekmi, ešte so
slamenou strechou, rástla nová, moderná obec, s novými ulicami, rodinnými domami, spĺňajúcimi vysoký
štandard bývania, o akých sa našim
predkom ani nesnívalo.
Infraštruktúru vybavenosti dediny
nám v súčasnosti môže závidieť prevažná väčšina obcí blízkeho aj ďalekého okolia, či už ide o služby občanom, ako je moderná obchodná sieť,
reštauračné služby, zdravotníctvo,
počnúc všeobecnou a detskou lekárkou, zubnou ambulanciou, lekárňou,
masážnymi službami, holičstvom
a kaderníctvom, plne organizovanou materskou a základnou školou,
kultúrnym stánkom, v súčasnosti
zrekonštruovaným na vysokej estetickej úrovni, nemalú pozornosť
si zaslúži hasičská zbrojnica s kvalitným strojovým vybavením. Tvár
obce v podstatnej miere zmenilo aj
sídlisko s družstevnými bytmi pre
mnohé mladé rodiny a v súčasnosti
dokončované dve obecné bytovky
so šestnástimi nájomnými bytmi.
Pekná autobusová stanica nám za-

bezpečuje spoje do mnohých miest
celého Slovenska, ale aj do Prahy
a Brna. Máme po celej obci vybudované chodníky, prístupové asfaltové cesty a miestne komunikácie do
jednotlivých ulíc, ktoré sú osvetlené
kvalitnými svietidlami, vodovodná
a kanalizačná sieť s čističkou odpadových vôd sa pre nás stala ako
by samozrejmosťou, patriacou do
21. Storočia. Revitalizovaný park
a bohatá zeleň po celej obci, svedčí
o dobrom životnom prostredí. Toto
všetko je však iba zlomkom toho,
čo sa v obci od roku 1945 dosiahlo a vybudovalo. Uvedomujem si, že
za tým stálo obrovské a neskutočné
množstvo práce ľudí, občanov Jablonice. To všetko vyžadovalo nemalé úsilie v riadiacej, organizátorskej
a politickej práce funkcionárov obce,
záujmových, spoločenských a politických orgánov a organizácií, pôsobiacich na území Jablonice.
Bez ľudí, ako boli napríklad Štefan
Oríšek, Jozef Zúbek, Jozef Matlocha,
Štefan Hazucha, Pavol Čuraj, Pavol
Buraj, Rudolf Jánošík, Štefan Jánošík, Ján Jánošík, Štefan Hološka,
Ján Piskla, Milan Fandel, Alojz Ligás,
Ján Janšák, Štefan Hamerlík, Štefan
Drahoš, Štefan Mikuš, Felix Rímeš,
Alfréd Polák, Július Komárek, Ing.
Jozef Vulgan, Ing. Jozef Oslej, Ing.
Vladimír Šimek, Jozef Krutý, Alena
Hazuchová a mnoho ďalších, by nebolo možné dosiahnuť v rozvoji obce
takých vynikajúcich úspechov.
Rozhodujúcu úlohu pri budovaní
a rozvoji obce zohrávali predsedovia miestneho národného výboru,
neskôr starostky a starostovia obce
vrátane poslancov. Od roku 1945

sa vo funkcii predsedov a starostov
Jablonice, vrátane súčasného starostu, dvanásť mužov a žien.
Podľa môjho názoru aj terajší starosta Ing. Silvester Nestarec je oprávneným držiteľom funkcie starosta. Je
vynikajúcim predstaviteľom – prvým
mužom a reprezentantom Jablonice.
Jeho vystúpenia na rôznych celospoločenských akciách v obci i mimo
nej, nesú punc najvyššej kvality.
Zvlášť si cením jeho vysoký morálny
kredit a neformálny ľudský prístup
pri stretnutiach s občanmi. Je dobré, že nie je ľudovo povedané „uviazaný len za kancelárskym stolom“,
ale ho je plná dedina. Už na predvolebnom predstavovaní kandidátov
na starostu v roku 2014 ma oslovilo
jeho vecné programové vystúpenie,
ktoré bolo bez populistickej rétoriky
a planých nerealizovateľných sľubov.
Myslím, že i to sa stalo u občanov
jedným z rozhodujúcich činiteľov, pri
jeho voľbe za starostu obce.
Na záver si dovoľujem uviesť, že my,
občania Jablonice, pohltení každodennými problémami a starosťami,
mnohé veci, ktoré nám uľahčujú
a spríjemňujú náš život v obci, ich
niekedy ani neregistrujeme, lebo ich
považujeme za samozrejmosť, i keď
samozrejmosťou často krát nie sú.
Preto som sa ich snažil v tomto mojom príspevku v krátkosti pripomenúť.
Ak by Ing. Nestarec kandidoval na
starostu obce Jablonica aj na ďalšie volebné obdobie, čo verím, že
bude, budem ho voliť – dám mu svoj
hlas. Jeho doterajšia práca a činnosť
v tejto významnej funkcii ma o tom
plne presvedčila.
Vladimír Jánošík st.
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Slávnostné
otvorenie

Jablonickej
pamätnej izby

Modlitbou za rodičov chceme otvoriť dnešný deň.
Tak počúvaj chvíľku človek, stíchni a počúvaj hlbinu duše.
Otvor a čítaj dnes knihu spomienok:
Pomaly kráčam po známej ceste, vôkol sa pozerám a plakať sa mi zachce.
Kostolík sa vypína z ďaleka, pri ňom sa zastavím, no nevidím tu už toho človeka.
Niet tu už človeka čo za rána, za rosy, kosičku zobral a trávičku pokosil.
Niet tu už ženičiek, ich spev už nepočuť, už niet tej krásy,
v ktorej odeté cestou ku kostolu kráčali.
Niet tu už tých susedov, rodičov, starých mám.
Už len spomienky nás pozývajú do ticha.
V dedinke vidím domček malý, v ňom izba jednoduchá,
a v tom dome láskou dýcha každá bytosť živá.
Bola to mama, otec, sestra, brat, starenka, stareček.
Do svojho ľudského batôžka dostali silu pracovať
- obrobiť polia, nachovať dobytok, viesť domácnosť, rodinu.
Dostali pokoj – aby zmenil ich únavu na radosť.
Dostali pevné plecia – aby uniesli každodenné starosti.
Dostali súcit – aby pomáhali tým, ktorí majú smäd, aby im ukázali prameň.
na svoju únavu, starosti, žiaľ – iba jeden liek poznali.
S ružencom v ruke a s modlitbou na perách liečili bolesť, smútok,
ďakovali za život, úrodu, za zdravie, za deti a prosili Pána Boha
o dar prežiť ďalší nastávajúci deň.
Postoj a čítaj dnes knihu spomienok.
Zatvor oči a načúvaj – načúvaj piesni zeme, kde kolíska tvoja sa rozhojdala,
kde z pŕs matere do tvojich svalov sa sila zeme vliala.
Zatvor oči a pozeraj – pozeraj na film, čo príroda tvojim očiam dala,
na film, v ktorom domovina tvoja hlavnú rolu hrala.
Zatvor oči a zaplač – zaplač za všetkým,
čo domovizeň táto tvojej duši dala a zaplač za všetkým,
čo voda v doline do priehrady vzala.
Postoj a uľaví sa duši tvojej.
Postoj a pomodli sa za všetkých, čo vzišli z rodnej hrude tvojej.
Človek má rôzne nápady. Dobré, zlé
i zbytočné. A práve tým dobrým nápadom bolo zriadiť v našej obci PAMÄTNÚ IZBU. Izbu, ktorá by nám
starším pripomínala našich rodičov,
našich prarodičov, obdobie v akom
žili. Preto sme oslovili cestou miestneho rozhlasu, ale i osobne Vás
občanov, aby ste nám pri zriadení
pamätnej izby pomohli. Ďakujeme
tým občanom, ktorí si našli čas a zo
svojich príbytkov, z povalí, zo skríň,
venovali alebo zapožičali obci staré
historické veci na zriadenie JABLONICKEJ PAMÄTNEJ IZBY. Do tejto
akcie sa zapojilo celkom 38 občanov
a obecný úrad. Celkom sa do dvoch
uvoľnených priestorov Domu služieb
v Jablonici nazbieralo asi 440 vecí.
Občania zo svojich „zbierok“ priniesli
maľované taniere a hrnčeky, hlinené džbány, starodávne kuchynské
potreby, obrazy, pracovné náradia,
rôzne starodávne výšivky, konopné
plachty, konopné prestieradlá bohato vyšívané, súčasti pracovných
a sviatočných odevov – krojov ženských a mužských, čižmy ku kroju,
rôzne druhy nábytku (stoly, stoličky,
postele, kanapu, kolísky, truhlice,
kolovrátky). Zriadili sme dve miest-

nosti, kde máme možnosť vidieť
starodávnu izbu, v akej bývali naši
predkovia, časť zariadenia kuchyne
a časť pracovných nástrojov, s ktorými v minulosti pracovali.
Najhodnotnejšími
a
najkrajšími
vzormi sú oblečené štyri figuríny do
odevov – krojov, ktoré boli kedysi
pýchou Jablonice: žena oblečená
v pracovnom letnom kroji, žena oblečená v zimnom kroji, žena oblečená vo sviatočnom kroji a muž taktiež
oblečený vo sviatočnom kroji. Dnes
už nosenie takéhoto odevu v obce
bežne nevidíme.
Veríme, že tieto dve miestnosti nám
pripomenú minulé obdobie, obdobie,
kedy žili naši rodičia, starí rodičia
a spomienkou zájdeme do obdobia
a do rokov, v ktorých nás vychovali
a kde sme vyrástli. Teraz našim deťom a vnúčatám chceme týmto ukázať ako sa kedysi dávno bývalo.
Nech slúži naša JABLONICKÁ PAMÄTNÁ IZBA občanom, rodákom,
žiakom základnej školy a materskej
školy, občanom zo susedných obcí
a iným návštevníkom.
Menovite ďakujeme týmto občanom,
ktorí na zriadenie tejto izby veci priniesli (číslo domu, počet ks):

Baňárková Eva, 572, (17 ks)
Baňáreková Eva, 486, (4)
Bízková Anna, 572, (1)
Brezovská Anna, 730, (2)
Brkal Ján, 727, (2)
Búran Jozef, 464, (8)
Dingová Anna, 682, (52)
Dobiašová Daniela, 160, (7)
Fraňová Marta, 162, (8)
Hájičková Helena, 461, (30)
Hamerlíková Anna, 6, (4)
Harasníková Želmíra, 601, (2)
Hazuchová Alena, 643, (2)
Hlásničková Mária, 385, (3)
Janovec Ivan, 542, (1)
Jánošík Vladimír, 569, (4)
Jastrábová Anna, 547, (5)
Jednota dôchodcov, ZO, (6)
Kabaňová Magda, 333, (6)
Karaffa Štefan, 755, (15)
Kováčová Anna, 457, (119)
Kupková Anna, 712, (7)
Mihalovičová Marta, 389. (4)
Mihelová Jana, 231, (3)
Otépková Kvetoslava, 391, (6)
Patáková Anna, 785, (2)
Podskalská Alžbeta, 175, (2)
Sládková Helena, 657, (11)
Skachová Marta, 344, (10)
Šeligová Jozefína, 372, (1)
Šimková Oľga, 748, (17)
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Šulla Dušan, 289, (1)
Tomková Martina, 134, (19)
Valášková Kvetoslava, 683, (1)
Valent Milan, 575, (11)
Vandeliová Emília, 148, (5)
Vulganová Oľga, 31, (2)
Závodná Katarína, 179, (2)
Obecný úrad, Jablonica, (22)
a Zberný dvor Jablonica, (16)
Túto JABLONICKÚ PAMÄTNÚ IZBU
zariadili – pripravili dve bývalé pracovníčky Obecného úradu Jablonica
Anna Dingová a Anna Kováčová.
Slávnostné otvorenie izby sa konalo
24. augusta 2018.
Anna Dingová
Anna Kováčová

Pamätnú izbu zariadili naše bývalé
pracovníčky Obecného úradu pani
Anna Dingová a Anna Kováčová.
Na záver mi dovoľte, aby som poďakoval pani Anne Dingovej a Anne
Kováčovej, ktoré túto krásu nielen
zozbierali, ale aj naaranžovali. V pamätnej izbe budú návštevníkov aj
sprevádzať.

Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Otváracia doba pamätnej izby
Obec Jablonica oznamuje občanom
a širokej verejnosti, že JABLONICKÁ
PAMÄTNÁ IZBA, ktorá je zriadená
v priestoroch Domu služieb č. 18,
bude otvorená nasledovne:
- pre Základnú školu a Materskú školu, občanov, susedné obce a iných
návštevníkov:
Keď som ich oslovil s myšlienkou
zriadiť pamätnú izbu a takouto formou oživiť v obci ľudovú tradíciu,
neváhali. Keďže ľudová tradícia je
obidvom blízka, s chuťou sa pustili
do zabezpečovania a hľadania starožitností. Zozbieranie potrebného
materiálu bolo na ich pleciach, museli viackrát osloviť občanov nielen
v miestnom rozhlase, ale navštíviť
ich aj osobne. Ako vidieť, stretli sa
s ochotou našich občanov, ktorí poskytli vystavené veci darom, alebo
zapožičaním. V dnešnej modernej
dobe je to naozaj obdivuhodné, že
ľudia si uchovávajú rôzne predmety, ktoré im pripomínajú časy dávno minulé. Aj touto cestou ďakujeme občanom za ich kladný prístup,
lebo bez nich by nebolo čo vystaviť
a zriadiť takúto pamätnú izbu. Našou snahou bolo a tiež aj je, uchovať
pre ďalšie generácie všetko krásne
a vzácne čo našim predkovia používali a vytvorili.
Verím, že sa nám to zriadením tejto pamätnej izby aspoň čiastočne
podarilo a bude o ňu záujem aj zo

strany širokej verejnosti. Myslím, že
pri jej návšteve si hlavne pamätníci
oživia nejednu spomienku a okamih,
ktorý im pripomenie svojich predkov. Veď len náš jablonický bohato
vyšívaný kroj je vzácnosťou a má
veľkú hodnotu.

D E N N E : podľa požiadavky
na tel. číslach:
Anna Dingová
0915 – 114929
Anna Kováčová 0918 – 134486
alebo na Obecný úrad Jablonica
034 – 6583123
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Obecný deň s jarmokom

25. augusta 2018

Obecný deň v spojení s jarmokom
sa v našej obci stáva peknou a čoraz
hlbšie zakorenenou tradíciou. Je príležitosťou na spoločné stretnutie občanov Jablonice nielen navzájom, ale
aj s cezpoľnými hosťami, kde sa môžu
príjemne zabaviť pri hudbe a pestrom
programe, do sýtosti občerstviť a zakúpiť si malú spomienku. Inak tomu
nebolo ani v tomto roku.
I keď sa ráno vytratil teplý opar augustového leta a obávali sme sa, či
nám tohtoročnú slávnosť neprekazí
hroziaci výdatný dážď, s blížiacim sa
zahájením Obecného dňa nám pri-

vaním zaplnili priestor pred pódiom,
čo bolo predzvesťou, že vystúpia protagonisti Divadielka Žužu, ktoré bolo
nielen zábavné, ale aj náučne zamerané na triedenie odpadov a znečistenie životného prostredia. No a po
divadielku, už pred nabitý dvor obecného úradu, vystúpila hlavná hviezda
tohtoročného programu Tomáš Bezdeda s kapelou, známy najmä z prvej
série „Slovensko hľadá superstar“, ale
i z ďalších televíznych projektov, vy-

dávalo na nálade stále viac ustálené
počasie, a tak starosta obce Ing. Silvester Nestarec mohol privítať prítomných a zahájiť Obecný deň 2018.
Na úvod si niektorí žiaci Základnej
školy v Jablonici pripravili program
s recitáciou a piesňami a učitelia pre
deti pohybové hry. Po krátkej prestávke nás ľudovými piesňami rozveselili a pohladili na duši speváčky
z Folklórneho súboru Jabloničanka.
Menšie i väčšie deti nesmelo s očaká-

stúpení a festivalov. Vypočuli sme si
piesne z vlastnej tvorby Tomáša Bezdedu i slávne hity kapely U2, Elvisa
Presleyho a The Beatles v jeho podaní. No a tradičnú večernú zábavu nám
obstarali páni z kapely The Brothers
band zo Smrdák, ktorí roztancovali prítomných známymi hudobnými
evergreenmi a ľudovkami.
Obecný deň sa i v roku 18-tom vydaril, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí
sa podieľali na príprave a občanom za
hojnú účasť. Veríme, že sa opäť všetci
zabavíme i budúci rok a opäť posunieme Obecný deň zase o krok ďalej. Už
teraz všetkých srdečne pozývame.

Mgr. Martin Štvrtecký
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FO TJ
Tatran Jablonica
Po skončení jarnej časti VI. Sportika ligy ročníka 2017/2018 hrozilo, podľa kuloárnych rečí, že futbal
A mužstva Jablonice skončí. Výbor
Futbalového oddielu (ďalej len „FO“)
oznámil svoju abdikáciu, mnohí futbalisti i tréner naznačili odchody do
iných mužstiev.
Neutešenú situáciu sa snažili zachrániť starosta obce Ing. S. Nestarec a niekoľko nadšencov futbalu
v Jablonici.
Na členskej schôdzi 23. júna 2018
bol ustanovený nový výbor:
Ing. Branislav Škápik - predseda
Mgr. Ladislav Peterka - pokladník
Karol Klásek - člen, vedúci A mužstva
Štefan Jánoš - hospodár
Ing. Vladimír Šimek - tajomník
Pomoc prisľúbili aj predchádzajúci členovia, pán Daniel Hamerlík,
a ďalší.
Prvoradou úlohou bolo riešenie situácie okolo A mužstva. V sezóne
2017/2018 skončilo toto mužstvo
v VI. Sportika lige na 11. mieste
s touto bilanciou:
celkovo:
30 10 3 17 43-73 33 bodov
jeseň:
15 4 2 9 22-41 14 bodov
jar:
15 6 1 8 21-32 19 bodov
O 43 našich gólov sa podelili: Marek Kubisa 8 (hral len jesennú časť),
Denis Badáň 7 (hral len jesennú
časť), Martin Búran 6, Patrik Pitorák
5, B. Kolenyak a L.K. Mihalcsak po
3, K. Koníček, S. Olah, P. Gaža, B.
Vach, P. Mihalcsak po 2, A. Pavlík
1. Trénerom bol Andrej Malík. Treba
všetkým hráčom a funkcionárom FO
poďakovať, odohrali súťaž so cťou
a niektoré zápasy boli vydarené
a kvalitné. No po skončení súťaže
sa avizované odchody uskutočnili,
hráči odchádzali hrať za peniaze,
čo nie je cesta, ktorou by sa mal

jablonický futbal uberať. Odišlo 10
kvalitných hráčov, tvoriacich kostru
družstva, i tréneri. Bolo potrebné
okamžite budovať nové mužstvo. To
sa nakoniec podarilo vďaka iniciatíve nového trénera K. Kláska a jeho
pomocníkov - najmä V. Jánošíka
ml. (t. č. hráč Spartaka Myjava), B.
Kolenyaka, R. Nestarca a ďalších.
Mužstvo odohralo 2 prípravné zápasy (Osuské 5:3 a Trstín 3:8), čo však
nestačilo na dokonalé zohratie.
Mužstvo utvorili hráči najmä z bývalého dorastu Jablonice, naši hráči
z hosťovaní i hráči z predchádzajúceho kádra, ktorí dostávali menej
príležitostí. Po druhom kole prišli
aj traja hráči zo senického dorastu.
Teší nás, že väčšina našich futbalistov sú Jabloničania. Mužstvo má
nízky vekový priemer, to znamená,
že potrebuje určitý čas na zohratie
sa, spoznanie a prispôsobenie sa.
Zlepšujúca sa hra i výsledky to postupne dokazujú.
Doterajšie výsledky:
05. 08. 2018
Šaštín - Jablonica		
7:0
12. 08. 2018
Jablonica - Oreské		
1:2
(gól Benek)
19. 08. 2018
Sobotište - Jablonica		
4:0
25. 08. 2018
Jablonica - B. Mikuláš
1:1
(gól Galba)
29. 08. 2018
Jablonica - Rybky		
1:5
(gól Závodský)
01.09. 2018
P. Močidlany – Jablonica
0:1
(Lukáš Kvetoslav Mihalcsak)
Dôležitou úlohou nás všetkých je aj
výchova futbalovej mládeže. Treba
srdečne poďakovať trénerovi i manažérovi p. Vladimírovi Masárovi za
niekoľkoročné vedenie mužstva žiakov U 15 Jablonice. V minulom ročníku 2017/2018 skončilo vo IV. lige
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„A“ na 3. mieste, v boji o umiestnenie sa z 20-tich tímov umiestnilo
na 6. mieste. Takmer všetci zostali
pohromade aj pre tento ročník IV.
ligy, kde hrajú opäť v „A“ skupine.
Výsledky:
25. 08. 2018
Jablonica - Stráže (prípravný zápas)
29. 08. 2018
Dojč - Jablonica 		
0:6
(A. Zubák, K. Vávra po 2, A. Malík,
J. Mihok)
Približne polovica žiakov z dôvodu
vekového stropu skončí v budúcich
jarných mesiacoch. Preto je úlohou
nás všetkých funkcionárov, fanúšikov a hlavne rodičov, vytvoriť na
jar 2019 nové dorastenecké mužstvo a doplniť hráčov aj do žiackeho
tímu. V prípade dostatočného záujmu hráčov a rodičov sme pripravení
vytvoriť aj prípravku (t.j. žiaci do 10
rokov).
Dorastenecké mužstvo sa odhlásilo
zo súťaže V. ligy ešte začiatkom jarnej časti. Je našim cieľom utvorenie
nového dorastu pre budúc ročník
2019/2020.
Po finančnej stránke sme dostatočne zabezpečení z prostriedkov
obce. Tieto peniaze sú však použité
len na nevyhnutný chod FO od materiálneho zabezpečenia hráčov, cez
rozhodcov, delegátov, budovy, ihriska, cestovné a pod. Ak si však chceme udržať kvalitných hráčov, prípadne získať ďalších, je nutné mať
aj dostatočné sponzorské zázemie,
tak ako je to už teraz bežné u mnohých mužstiev našej VI. Sportika
ligy, a to i v menších obciach ako
je Jablonica. Veď okrem terajšieho
„A“ mužstva hrá v okolitých obciach
najmenej 15 futbalistov,, ktorí sú
našimi spoluobčanmi alebo prešli
cez naše mládežnícke kategórie.
A to by nás veru tešiť nemalo.
Neposlednou pomocou chodu klubu
je aj účasť fanúšikov na futbalových
zápasoch, a to aj v časoch, kedy
sa mužstvu nedarí. Veď čo je najväčšou odmenou hráča okrem gólu
- hojná účasť fanúšikov futbalu na
zápasoch.
Výbor FO TJ Tatran Jablonica

Zber nebezpečného odpadu
Technické služby Senica oznamujú občanom, že vo dvore Obecného úradu Jablonica bude umiestnený kontajner na nebezpečný
odpad od štvrtka 18.10.2018 do
soboty 20.10.2018.
Odpad bude odoberať poverený pracovník v čase, ktorý bude oznáme-

ný miestny rozhlasom a na internetovej stránke obce. Do kontajnera
bude možné v tomto čase umiestňovať nebezpečný odpad, ako napríklad televízory, rádia, práčky,
chladničky, mrazničky, počítače
a ostatné elektronické zariadenia,
farby obsahujúce nebezpečné látky,

syntetické, motorové, prevodové
oleje, mazivá, žiarivky, odpad obsahujúci ortuť, zariadenia obsahujúce
fluór, chlór, batérie a iné.
Do kontajnera je zakázané
umiestňovať pneumatiky!
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u

KULTÚRNE
A SPOLOČENSKÉ
PODUJATIA

u

13. 10. 2018 (sobota)
o 14:00

Stretnutie dôchodcov

hrá skupina Senzi Senzus
v sále KD

21. 09. 2018 (piatok)
od 20:00

RETRO NIGHT(Únia žien)
s DJ Robertom
v sále KD

u

21. 09. - 25. 09. 2018

Pastel v tvorbe
Vladimíra Jánošíka

vo výstavnej miestnosti KD

u

05. 10. - 08. 10. 2018

Plody jablonických
záhrad, lesov a lúk
v sále KD

u

19. 10. 2018 (piatok)
o 20:00

Koncert Iné Kafe

v sále KD

u

26. 10. 2018 (piatok)

Oslava 50. výročia
ZŠ Jablonica
v sále KD

u

Výšivka erbu Jablonice
Na jar tohto roku zhotovila a odovzdala pani Anna Brezovská precízne spracovanú výšivku erbu našej obce, pri ktorej
iste autorka strávila dlhé hodiny a večery.
Pán Jozef Krutý podľa grafickej predlohy erbu vypracoval podklad na vyšívanie.
Momentálne toto dielo zdobí chodbu obecného úradu,
kde ho so záujmom registrujú mnohí občania a návštevníci.
Mgr. Martin Štvrtecký

u

u

u

u

u
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Záhradkári pripravujú výstavu
ZO SZZ v spolupráci s Obecným úradom, Poľovným združením a miestnymi včelármi pripravujú výstavu:
PLODY JABLONICKÝCH ZÁHRAD,
LESOV A LÚK, ktorá sa bude konať
6. 10. – 8. 10. 2018 v DK Jablonica. Preberanie vzoriek na výstavu sa

uskutoční 5. 10. 2018 t. j. v piatok
od 14:00 hod. do 18:00 hod. Touto
cestou prosíme občanov, aby svoje
výpestky ovocia a zeleniny poskytli
na výstavu, a tak prezentovali svoje
záhradkárske aktivity. V sobotu, 6.
10. 2018 na našej tradičnej výsta-

ve privítame pána prof. Ivana Hričovského, skúseného a vzácneho
odborníka v oblasti záhradkárstva.
Tiež pripravujeme aj predaj ovocia
z Plantexu.

Anna Dingová
DHZ

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom
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Spoločenská kronika
V mesiacoch júl a august oslávili svoje jubileum:
70 rokov:

			
			
75 rokov: 		
			

80 rokov:

			
85 rokov: 		

90 rokov:

Ján Jurovatý
Pavol Mihál
Stanislav Hamerlík
Bohumil Holásek
Anna Suchánková
Vladimír Jánošík
Anna Hološková
Helena Kučerová
Mária Kačalová

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

Narodili sa:

			Izabela Mikulová

			
Patrik Polák
			
Tomáš Tomek
			
Martin Zajonc
			Melinda Grigová

Opustili nás:

Mária Verešová

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

Miroslav Čmarada
Štefan Bízek
Ivan Denkóci
Marta Krchňavá
Ján Nosko
Alena Mikúšková

Marek Slamka
Zdena Kubaláková
Ján Hinér
Cyril Smetana
Jozef Mikulísek
Irma Selecká
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