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Slovo starostu
Tak máme tu leto, letné mesiace plné oddychu, relaxu
a naberania nových síl. Žiaci a študenti si začínajú
užívať vytúžené prázdniny a všetci sa spolu tešíme na
dovolenky. Myslím si, že každý si pohodu letných
slnečných chvíľ zaslúži, aby načerpal energiu a silu do
nových pracovných dní. No predchádzajúce obdobie
prinieslo čulý ruch nielen v školách pri finišovaní
v naberaní vedomostí a dobrých známok, ale i v našej
obci sa finišovalo. Boli dokončené rozpracované
aktivity, spomínané v minulom čísle Našej Jablonice –
bola dokončená rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci,
s výsledkom
ktorej
vládne
všeobecná
spokojnosť. V súčasnosti sa už rieši len optimálne
nastavenie zapínania a vypínania osvetlenia, čo je ale
len otázkou malých technických úprav. Takisto bola
dokončená úprava a rekonštrukcia budov TJ Tatran
Jablonica v miestnom parku. Tu si možno všimnúť
rapídnu zmenu vzhľadu historického parku, ktorý
s pomocou našich „zamestnaných nezamestnaných“
čistíme, kosíme, upravujeme, takisto je vykonávané
geometrické zameranie parku a inventarizácia drevín,
výsledkom čoho by mala byť oddychová zóna
v historickom štýle. V tejto súvislosti boli listom
oslovené relevantné subjekty (majiteľ kaštieľa,
príslušné pamiatkové úrady a ministerstvo kultúry) za
účelom riešenia katastrofálneho stavu miestneho
kaštieľa a súčasne pripravujeme v tejto veci stretnutie
s ministrom kultúry. Takisto sme opravili a natreli
detské preliezky v centre obce a troška upravili priestor
„pri kanóne“, kde bolo namontované osvetlenie, lavička
a smetná nádoba. K tomu objektu chcem zdôrazniť, že
boli vytvorené všetky podmienky, aby tento priestor
slúžil na oddych a hlavne sa udržoval v čistote. Doteraz
sme videli, hlavne po víkende, areál plný odpadkov
a návštevníci
tohto
priestoru,
najmä
z radov
„násťročných“ si z celej veci nič nerobili a spokojne si
v tom neporiadku „lebedili“, ba pridávali i svoje ďalšie
„príspevky“.... Preto apelujem na nich i na všetkých
ďalších návštevníkov, aby si uvedomili, že je to verejné
priestranstvo, odpadky majú kde odkladať a iste sa im
bude lepšie oddychovať a relaxovať na čistom
a upravenom priestranstve. Máme tu prázdniny, tak
frekvencia stretávania sa „na kanóne“ bude oveľa
častejšia, ako po iné dni, takže sa treba k celému areálu
správať zodpovednejšie a udržovať ho v poriadku
a čistote. A predchádzajúce riadky sa netýkajú len
uvedenej lokality, ale všetkých verejných priestranstiev
v obci.
Záverom mi dovoľte, aby som všetkým poprial
príjemné, letné slnečné dni plné oddychu a zábavy,

tým, ktorí sa chystajú vycestovať za oddychom prajem
krásnu a pokojnú dovolenku a všetkým pevné zdravie
a....úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Pripojenosť
nízka

na

kanalizáciu

je

pomerne

Hoci kanalizácia v obci bola skolaudovaná v septembri
2014 je ešte dosť domácností, ktoré nie sú na ňu
pripojené. Zo zákona o vodách je povinnosťou
vlastníkov nehnuteľností, pri ktorých bola vybudovaná
nová kanalizácia pripojiť sa.
Oprávnené využitie finančných prostriedkov EÚ je totiž
viazané na predpokladané množstvo pripojených
domácností.
Prvé zisťovanie pripojenosti bude vykonané v októbri
2015 a bude podkladom pre podanie správy Slovenskej
agentúre životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Dolný
Val 20, 010 01 Žilina. Na podklade zistenia obec
vypracuje evidenciu pripojených domácností a tiež
nepripojených domácností. Následne bude obec
poverenými osobami navštevovať domácnosti, ktoré sa
na kanalizáciu ešte nepripojili za účelom zistenia, či
vlastník nehnuteľnosti, ktorý produkuje odpadové vody
má uzatvorenú zmluvu s BVS, a. s. o pripojení alebo
o vysvetlenie prečo ju uzatvorenú nemá, z akého
dôvodu nie je pripojený na kanalizáciu. Obec potom určí
termín na pripojenie.
Nie je úmyslom obce riešiť problémy s pripojenosťou
správnym konaním, ktoré sa končí uložením sankcie, aj
keď zákony jej to umožňujú. Každý si musí byť
vedomý toho, že odpadové vody z nehnuteľností pri
vybudovanej kanalizácii je potrebné odviesť do nej.
V opačnom prípade je potrebné preukázať ako
s odpadovými vodami nakladá.

AH

Z rokovania zastupiteľstva
3. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo
18. 06. 2015. Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec,
starosta obce. Prítomných bolo 7 poslancov
a kontrolórka obce.
OZ schválilo:
- program 3. riadneho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Jablonici,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č.
1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu
obce Jablonica,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č.
2/2015 o udržiavaní čistoty v obci, správe a údržbe
verejnej zelene na území obce, o údržbe komunikácií
a verejných priestranstiev v obci Jablonica,
- Záverečný účet obce za rok 2014 a celoročné
hospodárenie bez výhrad,
- vysporiadanie schodku rozpočtového hospodárenia vo
výške -46.867,63 EUR, zisteného podľa § 10, odst. 3
písm. a) a b) zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
z finančných operácií nasledovne:
Zostatok finančných operácií vo výške: 73.047,83 EUR
schvaľuje použiť na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového
rozpočtu vo výške: 46.867,63 EUR
a zostatkovú sumu finančných operácií vo výške:
26.180,20 EUR zúčtovať do výsledku
hospodárenia
- z uvedeného zostatku sa vylučujú nevyčerpané
prostriedky zo ŠR poskytnuté v roku 2014 vo výške:
114,92 EUR (určené na dopravné 91,40 € a rodinné
prídavky 23,52 €).
Na
základe
uvedených
skutočností
obecné
zastupiteľstvo
schvaľuje
zúčtovať
výsledok
hospodárenia vo výške: 26.065,28 EUR na tvorbu
rezervného fondu,
- použite rezervného fondu vo výške: 26.065,28 EUR na
financovanie kapitálových výdavkov v roku 2015
a splácanie úverov v roku 2015,
- 2. zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica
v roku 2015 v zmysle ustanovenia § 14 ods.2 písm. b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy podľa predloženého návrhu,
- Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce do konca
roku 2015,
- Správu o činnosti kontrolórky obce za I. štvrťrok
2015,
- na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob
prevodu vlastníctva – novovytvorenú parcelu č. 268/23
na základe geometrického plánu č. 47/2015 zo dňa
2.6.2015, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 52 m2, v k.u. Jablonica žiadateľom Ing.
Daniel Bojnanský a Zuzana Bojnanská, bytom 906 32
Jablonica cenu 5 €/ m2, teda 260 €, z dôvodov hodných

osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že uvedená časť pozemku, teda
novovytvorená parcela č. 268/23, bola pôvodným
majiteľom parcely č. 1987/4, ktorej vlastníkom sú
v súčasnosti žiadatelia Ing. Daniel Bojnanský a Zuzana
Bojnanská oplotená a fyzicky pričlenená k parcele č.
1987/4 a takto aj užívaná. Uvedený pozemok je pre
obec inak nevyužiteľný,
- zámer odkúpiť pozemok parc č. 5/22 o výmere 5 064
m2, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. Jablonica
vlastníka Van Cleven Vincent Michel, Bratislava za cenu
20 600 €,
- zápis do kroniky obce Jablonica za druhý polrok roku
2012 a roky 2013 a 2014. Textová časť schváleného
zápisu tvorí prílohu zápisnice z 3. riadneho zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- plat starostovi obce Ing. Silvestrovi Nestarcovi na rok
2015 s účinnosťou od 1. 1. 2015 vo výške 2 039 €.
OZ berie na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 2. riadnom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva konaného dňa 19.
03. 2015,
- správu hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
za rok 2014,
- rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014.
V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, § 16, odst. 8, OZ
v Jablonici prerokovalo Záverečný účet obce za rok
2014 a celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad,
- správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31. 12. 2014,
- Informatívnu správu o dosiahnutých výchovnovyučovacích výsledkoch za III. štvrťrok školského roka
2014 – 2015,
- Správu o hospodárení Obecného podniku Jablonica
s.r.o. za obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014,
OZ ruší:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 o správe, údržbe
a prevádzkovaní pohrebísk na území obce Jablonica,
schválené uznesením č. 47/2006 zo dňa 24. 10. 2006.
OZ ukladá:
- Obecnému úradu Jablonica pripraviť na nasledujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva nový návrh
všeobecne záväzného nariadenia, ktorým bude
schválený prevádzkový poriadok pohrebísk na území
obce Jablonica.
OZ súhlasí:
- s odpredajom časti pozemku parc. č. 2741/3
zastavaná plocha v k. ú. Jablonica a schvaľuje spôsob
predaja formou priameho predaja,
- s darovaním pozemkov parc. č. 1654 a 1655
zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Jablonica,
- so spracovaním Dodatku č. 2 k Územnému plánu obce
Jablonica.
D. Kocúriková
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Svietime úsporne
V máji 2015 sme v obci Jablonica ukončili projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia“.
Účelom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti
sústavy verejného osvetlenia. Zníženie energetickej
náročnosti bude mať priamy dôsledok na zníženie
nákladov na spotrebu elektrickej energie a zníženie
množstva emisií CO2. Prínosom by mala byť redukcia
finančných prostriedkov, ktoré sa pravidelne vynakladali
na údržbu sústavy verejného osvetlenia. Zásadným
dôvodom rekonštrukcie a modernizácie svietidiel bol
fakt, že technický stav svietidiel bol už nevyhovujúci.
Dôvody boli rôzne: prekročená hranica životnosti,
chýbajúce kryty, skorodované vonkajšie kryty,
poškodená optika, nevyhovujúce krytie, nedostatočne
zabezpečená ochrana pred úrazom elektrickým prúdom.
Nové svietidlá sú osadené na miestach pôvodných
svietidiel a boli doplnené na miestach, kde si to
vyžadoval ich prevádzkový stav a dodržanie platných
svetelno-technických noriem na osvetlenie komunikácií.
Celkovo bolo v obci vymenených 296 ks svietidiel.
Pôvodné svietidlá sa zdemontovali v celom rozsahu
a nahradili sa novými. Podľa vypracovanej projektovej
dokumentácie by mala dosiahnuť úspora nákladov na
údržbu verejného osvetlenia 85,14 %. Výmenou
osvetlenia by sa mala dosiahnuť 41,19 % úspora
elektriny za rok, čo predstavuje úsporu 25 464
kWh/rok. Modernizáciu a rekonštrukciu verejného
osvetlenia zrealizovala spoločnosť AIT, s. r. o., Poprad
s vysúťaženou cenou 133 326,16 € bez DPH.
DK

Zberný dvor
Ako ste si všetci mohli všimnúť, v Jablonici sme dňom
1. 7. 2015 otvorili zberný dvor. Zberný dvor je určený
na bezplatné uloženie odpadu vznikajúceho na
území našej obce z domácností pre fyzické osoby a
občanov s trvalým pobytom v Obci Jablonica. Každý
občan sa pri vstupe do zberného dvora preukáže
zodpovednému pracovníkovi občianskym preukazom
a je povinný sa riadiť jeho pokynmi. Zberný dvor bude
otvorený vždy v stredu od 14:00 – 17:00 hodiny
a v sobotu od 09:00 – 13:00 hodiny.
Do zberného dvora sa môže ukladať nasledovný druh
odpadu:
- plasty a tetrapaky: plastové fľaše, obaly od mlieka,
džúsov, šampónov, aviváží, obaly od mlieka, smotany,
džúsov... (plastové fľaše je nutné z dôvodu zníženia
odpadu stlačiť). Plasty sa nesmú
odovzdávať
znečistené.
- sklo: sklo biele, alebo farebné: fľaše, poháre, okenné
sklo, sklené obaly,
- papier: kartóny, noviny, časopisy, reklamné plagáty,
ktoré musia byť zviazané,
- pneumatiky: pneumatiky z osobných automobilov
bez diskov, motocyklov a podobne,
- textílie: obnosené šatstvo, bez obsahu nebezpečných
látok,
- kovové obaly: kovové veká, viečka, obaly od
sprejov, konzervy,

- bioodpad: biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
lístie, pokosená tráva.
Okrem toho, že máme možnosť ukladať vyseparovaný
odpad do zberného dvora, budú plasty, sklo a kovové
obaly naďalej vyvážať Technické služby Senica a.s.
vždy posledný štvrtok v mesiaci, tak ako doteraz. Je
však potrebné, aby občania zabezpečili pred domom
vynesené vrecia proti ich vysypaniu, lebo sa stáva, že
vrecia sa vysypú a obsah, najmä plastový, vietor
rozfúka po okolí. V prípade väčšieho množstva odpadu
majú občania možnosť odovzdať odpad do Zberného
dvora v Senici.
Pri zbernom dvore sú umiestnené dva kontajnery pre
občanov, z ktorých jeden je určený na drobný
stavebný odpad, t.j. odpad zo stavebných úprav,
udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných
fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú ani stavebné
povolenie, ani ohlásenie. Maximálne množstvo vývozu
je jeden prívesný vozík za osobný automobil, t.j.
0,5 – 1 m3/ domácnosť/rok. Sú to tehly, dlaždice,
omietka, škridla pálená alebo betónová, betónová suť
alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy nesmú
presiahnuť hmotnosť 15 kg. Betónová suť nesmie
obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie
obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr.
azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry.
Stavebný odpad väčšieho rozsahu je možné vyviezť do
kameňolomu v Trstíne alebo na Bukovej.
Druhý kontajner je určený na
veľkoobjemový
odpad, t. j. nábytok z dreva, drevené okenné rámy bez
sklenej výplne, drevotrieska a pod. Tento nábytok je
potrebné odovzdať v rozobratom resp. demontovanom
stave. Čalúnený nábytok je potrebné odčalúniť.
Tu treba upozorniť, že je zákaz ukladať odpad v mimo
otváracie hodiny zberného dvora nielen do kontajnerov
umiestnených v zbernom dvore (napr. prehadzovať cez
plot), ale i do kontajnerov mimo dvora (všetok odpad
musí byť pracovníkom zberného dvora zaevidovaný).
Celý objekt i okolie je monitorované kamerami so
záznamom a prípadné porušenie vyššie spomínaného
zákazu, môže byť sankcionované.
Otvorením zberného dvora a pridaním kontajnerov pri
zbernom dvore máme v obci viacej možností k tomu,
aby sme všetok odpad ktorý vytvárame mohli niekam
uložiť. Veríme, že divokých skládok tak bude v obci
čoraz menej. Nemalé finančné prostriedky, ktoré obec
vynakladá na ich zneškodňovanie by tak mohli byť
použité tam, kde je to viacej potrebné.
Vyššie uvedený režim nakladania s odpadmi je pre
obec takisto finančne náročný, ale týmto systémom
obec umožňuje občanom zodpovedné a zákonné
nakladanie s odpadmi. Pevne všetci veríme, že všetci
občania si postupne uvedomia, že legálne nakladanie
s odpadmi, jeho separovanie, ukladanie do zberných
nádob a vriec určených na odvoz firmou na to určenou
(Technické služby Senica) a takisto možnosť jeho
ukladania do zberného dvora za vyššie uvedených
podmienok, je na prospech nás všetkých. Podmienky na
to vážení občania, máte zo strany obce vytvorené.
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Prípadné požiadavky, alebo nejasnosti pri nakladaní, či
možnosti uloženia alebo odvozu odpadu, možno riešiť
prostredníctvom starostu obce alebo poverených
pracovníkov obce, či Obecného podniku Jablonica.
Všetci sú občanom k dispozícii poradiť a pomôcť veci
riešiť. Stručný prehľad o možnostiach ako nakladať
s odpadmi nájdete na poslednej strane Našej Jablonice.
KZ, SN

Nakladanie s odpadom na cintoríne
Chceli by sme upozorniť občanov, že smetné koše –
igelitové vrecia, ktoré boli umiestnené na cintoríne sú
určené na drobný cintorínsky odpad, ako sú napríklad
kahance, zvyšky kvetov, suchej trávy, papiere a pod.
teda ľahší drobný odpad, aby najmä starší ľudia
nemuseli s každou maličkosťou ísť do vzdialenejších
kontajnerov. Bohužiaľ ľudská pohodlnosť bráni
niektorým občanom prejsť pár krokov navyše ku
kontajneru a zvädnuté veľké kytice, i umelé kytice, či
vence s ostrými stopkami i drôtmi, haluzovinu, alebo
dokonca črepníky s hlinou hádžu do týchto košov, ktoré
sa týmto opakovane trhajú a je ich potrebné neustále
vymieňať. Z dobrého zámeru ponúknuť občanom viac
možností, kam môžu odpadky hádzať, riešime
vymieňanie roztrhaných vriec a neustále odpratávanie
odpadkov pod košom.
Takisto je zarážajúce, že
kontajnery určené pre odpad z cintorínov využívajú
niektorí občania na odpad z domácností, čo je
prinajmenšom neseriózne. Týmto by sme chceli
poprosiť občanov, aby rešpektovali dané pravidlá pri
nakladaní s odpadmi na cintoríne.
KZ, SN

Na slovíčko s ...
bežkyňou Blaženou Kocúrikovou, členkou ŠK Jablonica.
Držiteľkou
niekoľkých
pohárových
ocenení
s významnými úspechmi ako
7. miesto v absolútnom
poradí žien na polmaratóne
v Košiciach 2014, víťazstvo
Záhoráckeho
polmaratónu
2015. Na ČSOB polmaratóne
2015 obsadila 3. miesto v kat. Ženy 40-49 rokov a 15.
miesto v absolútnom poradí.
Kedy a prečo ste začali behať?
Ako žiačka a študentka som reprezentovala školu
v ľahkej atletike. Potom som sa s behom na dlhé
obdobie rozlúčila. Keď bol prvý ročník Jablonickej
desiatky – Memoriálu Felixa Rímeša, tak mi to nedalo
nezúčastniť sa. Pán učiteľ Rímeš bol môj triedy
a zároveň tréner. Trošku som potrénovala a zistila som,
že mi to celkom ide.
Čo pre vás beh znamená?
Beh je hlavne radosť. Viem sa pri ňom odreagovať od
práce a od každodenných problémov. Človek viac vníma
prírodu. Okrem iného mi priniesol veľa dobrých
kamarátov a úžasných ľudí.
Bol to vždy váš najobľúbenejší šport?
Bolo obdobie, keď som na beh ani nepomyslela. Spolu
s ostatnými Jabloničankami sme chodili cvičiť aerobik

a teraz cvičíme zumbu. Od roku 2012 je však u mňa
beh na 1. mieste.
Beháte viac v teréne alebo po asfalte?
Žiaľ, asfalt prevažuje a hlavne na pretekoch. Ak chcem
trénovať v teréne, tak potrebujem viac času na dlhšiu
trasu a času mám málo.
Aké trate beháte najradšej?
Najviac mi vyhovujú stredne dlhé trate na 10 – 20 km,
ale najviac obdivujem tých, ktorí zabehnú maratón
(42,2 km). Zabehnúť maratón je môj cieľ na budúci
rok.
Ktoré preteky patria k vašim obľúbeným?
Samozrejme Jablonica, lebo tu mám veľa fanúšikov.
Potom to sú Mikulčice jeden z prvých behov na začiatku
roka, beh Devín a už teraz sa teším na Košický
maratón, ktorý bude 4. 10. 2015.
Venujete sa aj inej športovej aktivite okrem
behu?
Okrem behu chodím dvakrát týždenne na zumbu
a mojím koníčkom je aj turistika.
Čo považujete v behaní za doteraz najväčší
úspech?
Za najväčší úspech považujem 7. miesto na Košickom
polmaratóne, 2. miesto na behu Devín, 3. miesto ČSOB
polmaratón a 1. miesto bežecká tour Cyrilo-metodský
maratón 2014.
Ako by ste motivovali tých, ktorí nebehajú, aby
začali s behom?
Tak ako som už spomínala beh je radosť. Radosť
z toho, že človek prekoná sám seba, radosť z každého
kilometra, ktorý sa mu podarí zabehnúť naviac
a postupne sa zbavuje nadbytočných kilogramov
a zdravotných problémov.
DK

Udialo sa
Oslava pre mamičky
Druhá májová nedeľa je deň, kedy majú sviatok všetky
mamičky. Tento rok sme si už tradične v sále domu
kultúry pripomenuli Deň matiek v nedeľu, 10. mája
2015. Detičky z materskej a základnej školy využili
tento špeciálny čas a vo svojom programe povedali
svojim mamám ako ich majú radi, čo pre nich
znamenajú a vyjadrili im vďačnosť za všetko, či už
peknou pesničkou, básničkou, divadielkom alebo
tančekom.

DK
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Futbalový turnaj
V sobotu 30. mája 2015 sa uskutočnil v areáli parku
futbalový turnaj, na ktorom štartovali bývalí hokejisti
HC Dukla Senica, starí páni Spartaka Trnava a domáci
tím starí páni TJ Tatran Jablonica. Starosta obce
na úvod turnaja privítal všetkých hráčov a zvlášť Jána
Filca bývalého trénera majstrov sveta, Petra Oremusa
terajšieho reprezentačného trénera a bývalého kapitána
„Bílych andelov“ zo zlatej éry a trenéra SH Senica Stana
Jarábka. Turnaj komentoval hlásateľ Spartak Trnava
Tono Halenár. Podľa predpokladu sa stalo víťazom
turnaja mužstvo Spartak Trnava, domácim patrilo druhé
miesto a tretie hokejistom Dukly.
Výsledky
Jablonica – Dukla 5:3
Jablonica – Trnava 1:5
Dukla – Trnava 2:8

Nezabudlo sa ani na blížiaci sa Medzinárodný deň detí.
Deti sa mohli vyskákať na trampolíne a pripravené boli
aj súťaže. Na súťažiacich čakali aj darčeky, ktoré
venovala naša obec.
DK

Športovo-zábavné podujatie pre deti
Medzinárodný deň detí (skr. MDD) je sviatok detí, ktorý
sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a aj my sme ho
oslávili s detičkami v našej obci. Akciu zahájil vľúdnymi
slovami náš pán starosta Ing. Silvester Nestarec a za
OZ Kynológia Jablonica MVDr. Ján Hamerlík, obaja
popriali deťom príjemnú zábavu, veľa energie a krásne
zážitky.
Športovo-zábavné podujatie pre deti a mládež sa konalo
za krásneho slnečného počasia dňa 6. júna 2015 na
Kynologickom cvičisku KYNOLÓGIA JABLONICA v čase
od 15:00 hodiny. Hlavnými organizátormi bola
KYNOLÓGIA JABLONICA (www.kynologia-jablonica.sk)
a OBEC
JABLONICA
v súčinnosti
s ďalšími
organizáciami: Športový klub Jablonica, Jednota
dôchodcov Slovenska ZO Jablonica, Únia žien Slovenska
– Jablonica a
Komisia kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania.
Detičkám sme pripravili bohatý zábavný program ako
napríklad hry a súťaže so sladkou a vecnou odmenou,
skákací hrad, maľovanie na tvár, ukážky výcviku psíkov,
posedenie pri ohni s opekaním špekáčikov a nechýbali
ani balóniky pre deti. Pre najmenších bol pripravený
detský kútik s hračkami a pre väčšie deti okrem atrakcií
sme pripravili tabule s farebnými kriedami na rozvoj ich

kreatívnej tvorivosti a nechýbali ani deťmi zbožňované
hojdačky.
Členovia Športového klubu Jablonica mali pripravené
stanovište, kde sa deti zaprezentovali a následne
absolvovali členitú trať s viacerými prekážkami. V cieli
každé
dieťa
dostalo
medailu
za
zdatnosť
a najúspešnejšie deti z jednotlivých kategórií, ktoré
zdolali trať v čo najlepšom čase boli ocenené vecnými
cenami.
Členky Jednoty dôchodcov Slovenska ZO Jablonica a
Únie žien Slovenska – Jablonica pripravili pre deti
súťaže ako skok vo vreci, beh v gumákoch,
preťahovanie sa lanom a súťaž v jedení moravského
koláča. Pri týchto súťažiach boli všetky deti ocenené
sladkou odmenou (cukríkmi, lízankami a keksíkmi).

Členovia Kynológie Jablonica a členovia Komisie kultúry,
mládeže, športu a vzdelávania sa postarali o celý chod
tejto vydarenej akcie, zabezpečili skákací hrad a
občerstvenia pre deti, mládež i dospelých formou
bufetu. Pre deti bolo občerstvenie zdarma (párky,
kapustnica i tekutiny). Počas akcie rozvoniavala chutná
kapustnica, ktorou sa detičky i dospelí posilňovali
a nakoľko nám slniečko dožičilo veľa svojich horúcich
lúčov, pre detičky sme mali k dispozícii non-stop prístup
k tekutinám.
Kynológia Jablonica predviedla detičkám, mládeži
i dospelým ukážky výcviku psov – poslušnosť, špeciálne
cviky a obranu. Detičky chtivo hladili poslušných psíkov,
úpenlivo pozorovali šikovnosť psíkov a dúfajme sa
nechali do budúcna aj inšpirovať týmto druhom športu.
Celkovo môžeme túto akciu zhodnotiť ako veľmi
vydarenú, zúčastnilo sa približne 120 detí a k našej
spokojnosti odchádzali deti, rodičia i rodinní príslušníci
so spokojnými úsmevmi na tvárach.
Dovidenia zasa o rok.
RNDr. Jana Hamerlíková
predsedníčka OZ KYNOLÓGIA JABLONICA

Oslava jubilea
Dňa 26. júna sme pre našich jubilantov pripravili prijatie
v obradnej sieni, aby sme spolu s nimi oslávili ich
krásne životné jubileum a vyslovili im slová uznania
a vďaky.
V prvom polroku tohto roka sa dožili krásneho
životného jubilea a prijali naše pozvanie jubilanti: pani
Albertína Pinkavová, Mária Poláková oslávili 80 rokov,
pán Jaroslav Pok, Jozef Jánošík a František Cebula
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oslávili 85 rokov, a pán Michal Mesároš a František
Krutý sa dožili krásnych 90 rokov.

V slávnostnom príhovore sa starosta obce Ing. Silvester
Nestarec prihovoril aj týmito slovami: „Čas života je
neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo
a brázdi vráskami tvár. Jedno však čas nedokázal
zastaviť – váš čistý, úprimný a pozoruhodný
vzťah k životu, k svojom blízkym, ktorým ste
odovzdávali
svoju
lásku.
A práve
láska
a porozumenie, ako aj vzájomná úcta vám
pomáhali preklenúť životné prekážky, ktoré
každodenný život prinášal.“
Pán starosta poďakoval jubilantom za ich celoživotnú
prácu v prospech rodiny, spoločnosti i našej obce.
Zaželal im, aby ich ďalšia jeseň života bola krásna,
pokojná a slnečná, popretkávaná pevným zdravím,
radosťou a potešením zo svojich najbližších.
Naši jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce,
z rúk starostu si prevzali kvety, členky ZPOZ im
zaspievali a na spoločnom posedení spomínali na
prežité roky.
Anna Dingová, ZPOZ

Ocenenie za čistotu v chotári
Dňa 28. 06. 2015 sa pri príležitosti 19. ročníka Slávností
Pomoravia v Jablonovom uskutočnilo aj vyhodnotenie
brigády „Čistý chotár 2015“, ktorej vyhlasovateľom bolo
združenie MAS Podhoran. Všetky zapojené obce boli
ocenené keramickou plaketou z rúk manažérky MAS
Podhoran Ing. Kvestoslavy Jablonickej. Zo strany
zainteresovaných bolo vyslovené poďakovanie všetkým
obciam a v tejto súvislosti patrí veľké poďakovanie
vám milí občania, ktorí ste sa zapojili 28. 03. 2015 do
tejto brigády v rámci akcie "Čistý chotár" a podporili,
tak dobrú myšlienku zameranú na čistotu a ekológiu
v Podhoranskom území.

DK

Nočná súťaž hasičov O pohár starostu obce
Jablonica
Dňa 4.júla 2015 sa uskutočnil už 9. ročník nočnej
hasičskej súťaže O putovný pohár starostu obce.
Aj v tomto roku sa pred nočnou súťažou uskutočnil
3.ročník veteránskej súťaže, kde hasičské družstvá
súťažili s motorovými striekačkami PS-8 a PS-12, teda s
technikou vyrobenou do roku 1979. Veteránov privítal
starosta obce Ing. Silvester Nestarec. Od 18:00 h
družstvá veteránov súťažili podľa vopred pripravených
pravidiel, na dva pokusy, kde sa rátal lepší čas.
Umiestnenie PS-8:
1. miesto DHZ Koválov s výsledným časom 33,46 s
2. miesto DHZ Brezová pod Bradlom čas 68,11 s
3. miesto DHZ Jablonica II. čas 96,46 s
Umiestnenie PS-12:
1. miesto DHZ Rovensko čas 37,22 s
2. miesto DHZ Hradište pod Vrátnom čas 41,34 s
3. miesto DHZ Jablonica čas 41,35 s
Víťazné družstvá boli ocenené. Ako mali možnosť
prítomní diváci vidieť, dá sa ešte súťažiť aj s technikou,
ktorá má už nejednu súťaž za sebou.
Pekné slnečné a veľmi teplé počasie vystriedala večerná
atmosféra, kedy sa začala nočná súťaž v požiarnom
útoku. Starosta obce privítal rekordný počet súťažiacich
32 družstiev, z toho 7 ženských. Keďže, súťaž je
zaradená do Záhoráckej hasičskej ligy 2015, súťažné
družstvá súťažili na dva pokusy, z ktorých sa opäť
počítal lepší čas. I napriek tomu, že sa súťažilo na
dvoch základniach, družstvá dosúťažili o 3,00 hodine.
Prítomní diváci, ktorých bolo neúrekom, mohli sledovať
súťaž aj v priamom prenose na filmovom plátne, ktoré
pripravili naši hasiči.
Výsledky súťaže – ženy
1. miesto DHZ Kúty čas 24,52 s
2. miesto DHZ Moravský Sv. Ján čas 25,63 s
3. miesto DHZ Štefanov čas 26,38 s
4. miesto Gbely, 5. miesto Sekule, 6. miesto Ruskovce,
7. miesto Jablonica.
Muži:
1. miesto INA Skalica A čas 19,50 s
2. miesto DHZ Prievaly čas 20,21 s
3. miesto DHZ Skalica čas 20,86 s
4. miesto Letničie čas 20,98 s, 5. miesto Jablonica II.
čas 21,74 s, 6.miesto Podbranč Horná Dolina,
7. miesto Sološnica, 8. miesto Papraď, 9. miesto Kúty,
10. miesto Boleráz II-Klčovany, 11. miesto INA Skalica
B, 12. miesto Vrbovce Šance, 13. miesto Jablonica II,
14. miesto Turá Lúka, 15. miesto Trstín, 16. miesto
Plavecký Štvrtok, 17. miesto Podunajské Biskupice, 18.
miesto Radimov, 19. miesto Ruskovce, 20. miesto
Rovensko, 21. miesto Lakšárska Nová Ves, 22. miesto
Gbely, 23. miesto Bíňovce, 24. miesto Dolné Dubové
a Popudinské Močidlany. Z uvedených súťažných
družstiev súťažilo v Záhoráckej hasičskej lige 2015
mužských družstiev 8 a ženských 4.
Družstvá umiestnené na prvých troch miestach boli
ocenené.
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Putovný pohár starostu obce za najlepší požiarny útok
získalo družstvo INA Skalica A s výsledným časom
19,50 s.
Tohoročná súťaž prebiehala vo veľmi teplom počasí
a tak sme zabezpečili aj dostatok občerstvenia v našich
dvoch stánkoch, nechýbala cigánska pečienka
a divinový guláš. Ako som spomínala, hasičov prišli
povzbudiť nielen cezpoľní, ale aj naši domáci diváci, čo
nás veľmi teší. Sme radi, že súťaž prebehla bez
problémov.
A tak v závere môjho príspevku chcem poďakovať
starostovi obce Ing. Silvestrovi Nestarcovi, ako aj
všetkým hasičkám a hasičom, ktorí sa na zdarnom
priebehu súťaže podieľali. Samozrejme naše veľké
poďakovanie patrí aj všetkým sponzorom, ktorí nás
podporili a boli nám nápomocní akýmkoľvek spôsobom.
Ďakujeme.
Anna Dingová, DHZ

Zo života školy
Malý futbal žiačok Dôvera – cup
Dňa 5. 5. 2015 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo vo
futbale mladších žiačok „Dôvera cup“.
Naše žiačky obsadili celkovo štvrté miesto.
Zostava ZŠ Jablonica: Karolína Škápiková, Natália
Búranová, Hanka Masárová, Terezka Ladányiová,
Sabína Poláčková, Lenka Gažová, Martina Lorincová.

Zážitok z výletu –Bratislava 27. 5. 2015 –
5. A, 7. A
Môj prvý zážitok z toho dňa bol ako sme išli autobusom
popod veľký tunel menom Sitina.
Bola tam tma, ale s kamarátkou sme počúvali hudbu
a zároveň sme sa radovali. Ako sme vyšli z tunela
naskytol sa nám krásny pohľad na bratislavský hrad.
Hneď sme vytiahli mobily a fotili sme si ho. Vystúpili
sme z autobusu a pešo sme sa presunuli do lodného
prístavu. Pozreli sme sa na obrovskú rieku Dunaj
a krásne lode, ktoré tam kotvili. V prístave sme si kúpili
suveníry. Neskôr sme nastúpili na loď menom Prešov,
ktorou sme išli do prístavu pod hradom Devín. Boli sme
na poschodí lode a mali sme krásny výhľad na
Bratislavu, fotili sme okolie rieky Dunaj. Okolo nás išla
pekná loď a robila veľké vlny, nakláňali sme sa ako na
hojdačke. Po prehliadke pozostatkov hradu Devín sme
opäť kupovali ďalšie suveníry. Záver výletu po návrate
loďou do Bratislavy bol na krásnom nábreží rieky Dunaj.
Bolo tam super.

Alexandra Reháková, 5.A
Deň zdravého životného štýlu - 29. 5. 2015
– Aktivity II. stupeň

Malý futbal starších žiačok „Jednota cup“

31. máj - svetový deň bez tabaku
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej partneri
každoročne 31. mája pripomínajú Svetový deň bez
tabaku s dôrazom na zdravotné riziká spojené s
užívaním tabaku a na presadzovanie efektívnych politík,
ktoré vedú k zníženiu jeho spotreby.
Počas celého dňa sa na jednotlivých vyučovacích
hodinách žiaci venovali aktivitám podporujúcim zdravý
životný štýl.
5. ročník – Beseda a kvíz Help.
Žiaci vytvorili skupiny. Z prinesených škatuliek vybrali,
odpísali nápisy a vytvárali negáciu. V každej skupine
bola jedna deviatačka im radila a pomáhala pri práci.
Na záver dostali ocenenia víťazi školského kola projektu
Hravo ži zdravo.
6. ročník – Hry
Šiestaci začali tému zdravého životného štýlu
vymenovaním ,,zdravých “ a ,,škodlivých“ vecí
a činností v našom živote. Zo slov a obrázkov vytvorili
slová ÁNO a NIE.
9. ročník – vybraní žiaci pomáhali pri činnostiach
a vyhodnotení.
Mgr. Anna Hamerlíková,
koordinátor drogovej prevencie

Dňa 12. 5. 2015 sa v Senici uskutočnilo okresné kolo vo
futbale starších žiačok. Naša škola sa zúčastnila turnaja
s výborným výsledkom, kedy nám postup na krajské
kolo utiekol len veľmi tesne prehrou vo finále. Naše
žiačky obsadili konečné druhé miesto.
Zostava ZŠ Jablonica: Nataša Bulganová, Lucia
Poništová, Natália Búranová, Monika Cebulová, Simona
Nosková, Kristína Žiaranová, Terezka Kraváriková, Mirka
Brunclíková, Viktória Gschwengová

Dňa 3. 6. 2015 sa v Trnave uskutočnilo krajské kolo
v atletike jednotlivcov, kde postúpili naši dvaja žiaci
a v silnej konkurencií sa nestratili.
Katarína Slobodová vo vrhu guľou obsadila krásne 5.
miesto v konkurencií 16 súťažiacich, výkonom 9,61 m.
Takisto i Adam Búran obsadil krásne 6. miesto.
Mgr. Rak

Malý futbal starších žiakov „Jednota cup“
Dňa 13. 5. sa v Senici uskutočnilo okresné kolo vo
futbale starších žiakov „Jednota cup“ . Naša škola sa
zúčastnila turnaja, no obsadila posledné miesto, keď
sme nevyhrali ani jeden zápas.
Zostava ZŠ Jablonica : Adam Búran, Martin Blanárik,
Janko Hazucha , Juraj Hazucha, Roman Peterka, Matúš
Baňarek, Kristián Beňa, Jakub Križan.

Školské majstrovstvá okresu v atletike
Dňa 28. 5. 2015 sa v Senici uskutočnili majstrovstvá
okresu v atletike. Naša škola vyslala svojich najlepších
atlétov v jednotlivých disciplínach. Dvaja z nich sa
umiestnili na prvých miestach a zabezpečili si postup na
školské majstrovstvá kraja.
Vrch guľou - Katarína Slobodová 1. miesto
Beh na 300 m- Adam Búran 1. miesto
Ďalej
s výbornou bronzovou medailou sa vrátilo
družstvo štafety dievčat v zložení: Kristína Žiaranová,
Katka Slobodová, Simona Nosková, Sabina Poláčková.

Školské Majstrovstvá kraja v atletike

Mgr. Rak
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Exkurzia Piešťany
5. júna 2015 vycestovali žiaci deviateho ročníka do
Piešťan s cieľom spoznať toto kúpeľné mesto. Navštívili
Balneologické múzeum, prezreli si zaujímavú expozíciu,
zameranú na históriu kúpeľov Piešťany, archeologický
výskum oblasti, zaujímavosti z každodenného života
obyvateľov v období stredoveku. Samostatnou časťou
bola výstava o M.R. Štefánikovi.
Počas horúceho dňa príjemne padla prechádzka
kúpeľným parkom a prehliadka mesta i kúpeľného
ostrova turistickým vláčikom, Piešťanským expresom.
Exkurziu sme ukončili chutnou zmrzlinou.
Mgr. Anna Hamerlíková

Daj si čas
V sobotu, 6. júna 2015 sa naši žiaci stali ,,televíznymi
hviezdami“
STV1. Katka Slobodová, Mária Krutá,
Kristína Křupalová a Maximilián Lukáč už po druhý raz
súťažili v relácii Daj si čas, ktorá hravou formou
prezentuje deťom poznatky z našej histórie. Súpermi
im boli deti zo ZŠ Záhorská Ves. Získali viac bodov
a vyhrali finančnú odmenu. Naši dostali peknú knihu.
Odchádzali sme bohatší o nové zážitky.
Mgr. Anna Hamerlíková

Exkurzia do ZUŠ Senica
V utorok 9. júna 2015 sa prváci a druháci tradične
zúčastnili exkurzie do ZUŠ v Senici. Aj napriek veľmi
horúcemu počasiu sa deti dobre zabavili a prežili
spoločné chvíle so svojimi spolužiakmi i mimo školskej
budovy. V prezentačnom programe ZUŠ sa nám
v koncertnej sále predstavili žiaci hudobného a
dramatického odboru s veľmi milou ukážkou divadielka
„Crescendo a decrescendo“. V nej účinkoval i náš
talentovaný druhák Šimonko Šinko. Potom nasledovala
návšteva u tanečníkov. Veľmi zaujímavá bola i návšteva
výtvarného odboru, v ktorom si deti mohli vyskúšať
svoje výtvarné zručnosti. Neobišli sme ani hudobný
odbor, v ktorom sa nám predstavili žiaci pri hre na
rôznych hudobných nástrojoch. Prezreli sme si aj
výtvarné práce v zrekonštruovanom podkroví galérie.
Sladkou odmenou za disciplinované správanie počas
exkurzie bola krátka prehliadka mesta zakončená
relaxom v cukrárni Kotvička.
Mgr.Ňukovičová a PaedDr.Vulganová,
triedne učiteľky

Beseda o Japonsku
Našu školu navštívila Bc. Hanka Gavurníková (sestra
našej spolužiačky Emky), ktorá študuje japonológiu
v Bratislave na Univerzite Komenského. Rozprávala nám
o kultúre Japonska,
bolo
to
veľmi
zaujímavé.
Spomenula japonské znakové písmo, prepisovala naše
mená do japonštiny. Písmo bolo pre nás čudné, ale
veľmi zaujímavé. Ukazovala nám zaujímavé veci,
napríklad japonskú bránu Torii, zlatý chrám, letné
kimono. Spomenula typické jedlá , napr. suši (je to
surová ryba, obalená v ryži a morskej riase). Tiež
hovorila o wasabi, štipľavej pochutine, ktorú treba
používať len v malom množstve. Jedno z dievčat z 5. A
si vyskúšalo na vlastnú kožu ako sa nosí japonské letné

kimono. Na obrázku nám ukázala Gejšu, ktorá mala
naozajstné kimono, ktoré sa oblieka veľmi dlho, aj účes
sa robí dlho, preto ho aj nosia asi mesiac. Spolužiaci
z 5. A a z mojej triedy 7. A sa pýtali na veci, ktoré ich
zaujímali napr. ako bývajú Japonci, ako to vyzerá
v škole. Ukázala nám miesta, kde sa dá v prírode kúpať
v termálnom prameni, kde žije veľa mačiek, jeleňov.
Hanka má v pláne opäť navštíviť Japonsko a mi jej to
z celého srdca prajeme.
František Vašek, 7.A

Poznaj svoj región
Dňa 23. 6. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže
Poznaj svoj región. Zúčastnili sa 4 – členné družstvá
z 9 škôl. Náplňou súťaže bol vedomostný kvíz,
obrázková poznávačka a prezentácia Vitajte u nás
v Jablonici. Naše dievčatá: Linda Závodná, Mirka
Brunclíková, Simonka Hrajnohová a Hanka Masárová
obsadili 5. miesto.
Mgr. Anna Hamerlíková

Koncoročný výlet Červený Kameň 3. A, 4. A
V stredu 24. 6. 2015 sa žiaci 3. a 4. ročníka spolu so
svojimi
triednymi
učiteľkami
Mgr. Oslejovou a Mgr. V. Žákovou, asistentkou D.
Barčákovou zúčastnili koncoročného výletu na hrad
Červený Kameň.
Absolvovali sme 2 programy Školy v múzeu s názvami:
Život na hrade ( prehliadka hradných interiérov) a
Nepriateľ pred bránami! (prehliadka podzemných
priestorov). Pri prehliadke žiaci pracovali s pracovným
listom.
Navštívili sme ASTUR – sokoliarsky dvor s náučným
parkom a najväčšou kolekciou dravých vtákov na
Slovensku. Pozorovali sme si letovú ukážku s odborným
komentárom.
Pekné a zaujímavé zážitky budú deťom pripomínať
fotografie a suveníry, ktoré si nadšene kupovali.
Z výletu si odniesli nielen bohaté zážitky, ale aj nové
vedomosti z oblasti umenia, kultúry, histórie a ochrany
dravcov.
Mgr. Viera Žáková, tr. uč.4. A

Výchovný koncert ,,Muzikálový Mix“
Aj takto by sme mohli začínať vyučovanie – spevom
a tancom. Mnohí sme si povedali pri tónoch prvých
pesničiek z výchovného koncertu Muzikálový Mix.
Program obsahoval výber skladieb z najznámejších
domácich a zahraničných muzikálov, bol doplnený o
videoprojekciu. Spestrením bol spev našich odvážnych
žiakov - Norka Andrášika z 1. A (Metalová Zlatá brána)
a Karolínky Škápikovej z 5. A.
Mgr. M. Tomková

Výlet ORAVA
Konečne nadišiel dlhoočakávaný deň – 17. jún 2015.V
stredu 17. júna sme sa my deviataci spolu s ôsmakmi
vybrali na 5- dňový výlet na Oravu.Stretli sme sa o 6.00
hodine pred ZŠ. Veľmi sme sa tešili, že konečne
vyrazíme. Cestou do hotela sme sa zastavili v Terchovej
pri soche Jánošíka a navštívili sme múzeum.V Zuberci
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sme navštívili tiež múzeum oravske dediny. Na Orave
sme spoznali krásnu prírodu a čistejší vzduch ako je
u nás. Priučili sme sa oravskej histórii a tiež sme
navštívili mestečko v Poľsku – Zakopane. Hoci bolo
v Poľsku upršané počasie ,ani to nás neodradilo dať si
fantastickú zmrzlinu.Boli tam aj prekrásne trhy plné
rôznych suvenírov. Orava nás očarila aj svojou
priehradou, ktorá je naozaj veľká a studená. Navštívili
sme aj Oravskú Lesnú – previezli sme sa lesnou
železnicou
,ktorou
nás
sprevádzali
makety
rozprávkových bytostí. V sobotu sme sa boli prejsť po
okolí – Kvačianska dolina, navštívili sme Oblazy- Mlyny .
Posledný deň sme strávili na Oravskom hrade, ktorý bol
nádherný a spomenúť musíme aj množstvo schodov,
ktoré sme museli zdolať. Na výlete sme zažili veľa
príjemných zážitkov, kopec srandy a smiechu, a všetci
by sme sa tam radi znovu vrátili.
Veľká vďaka patrí najmä pani učiteľkám Ľubke
Kukanovej a Anne Hamerlíkovej za posledný skvelý
výlet strávený s nimi.
Linda Závodná, Mirka Brunclíková,9. A

Hurá prázdniny ...
Všetci žiaci sa tešia na koniec roka (nehovorím
o učiteľoch, ktorí si tiež zaslúžia mnohými závidenú
dovolenku).
Nostalgia sa vkráda len do sŕdc deviatakov, ktorí si už
uvedomujú, že ich cesta bude pokračovať na strednej
škole. Rozlúčia sa s učiteľmi. Možno už začínajú chápať
aj ich úlohu na formovaní – výchove a vzdelávaní. Budú
smútiť za spolužiakmi, tešiť sa na nových mladých ľudí,
ktorých stretnú. Budú si zvykať na nových učiteľov,
nové prostredie, nové pravidlá. Prajeme im, aby boli
úspešní a šťastní.
Prváčikovia dostanú prvú odmenu za celoročnú prácu.
Všetci žiaci ju dostanú – vysvedčenie -známky,
pochvaly, pokarhania. Doma ich bude čakať láskavé
slovo rodičov, pochopenie pri menšom úspechu,
podpora pri pokuse o opravenie známky.
Deti sa vrátia do kruhu svojej rodiny na celé dva
mesiace. Pred nimi sú chvíle plné ničnerobenia, spánku,
užívania si slnka a tepla, vody, príjemných zážitkov na
rodinnej dovolenke, alebo len tak - strávené
s kamarátmi v zákutiach Jablonice.
Tak hurá na prázdniny - prajeme všetkým príjemný
oddych!

Z činnosti našich organizácií
Z činnosti Únie žien
Výbor Únie žien zvolal výročnú členskú schôdzu na
nedeľu, 8. marca, kedy sme si aj kvetom pre každú
členku pripomenuli sviatok k MDŽ. Ženám poprial
všetko dobré aj starosta obce Ing. Silvester Nestarec,
ktorý sa schôdze zúčastnil. Kyticou sme si uctili členky
k ich životnému jubileu. 90 rokov sa dožíva naša verná
a najstaršia členka Anna Mikulová. Krásnych 70 rokov
má pani Jozefa Kocúriková a Marta Jurková, ktoré boli
pozvané na krajské stretnutie v Trnave. Pani Anna
Kováčová tento rok oslávi 60 rokov.

Naše členky sa zúčastnili akcie poriadanej obcou „Čistý
chotár“, a tak ako aj všetci zúčastnení sa musíme
zamyslieť na tým, kde sa berie toľko odpadu v okolí
Jablonice.
Mesiac máj sme mali veselý, lebo sa konali
Podjavorinské folklórne slávnosti v amfiteátri „ROH“
v Lubine, okres Nové Mesto nad Váhom, kde nás
srdečne privítali. Nesmierne obdivovali naše kroje, takže
sme žiarili ako kvety na lúke. Naša folklórna skupina sa
predstavila pásmom záhoráckych valčíkov.
30. mája sa konal „Celookresný ples krojovancov“
v Sobotišti, prišli aj skupiny z okresu Skalica. Akcia sa
veľmi vydarila. Bolo veselo a do tanca hrala skupina
METEOR Osuské. Najviac sa nám páčili chlapi z Búrov,
na heligónkach hrali od srdca.
V júni sme tiež prevetrali kroje, boli sme čepčiť nevestu
na ozajstnej svadbe. Tu boli aj zahraniční hostia
z Brazílie a Anglicka a boli nadšení našim pásmom.
21. júna sa ukázal daždivý, ale to nám neubralo na
nálade a boli sme v našich krojoch konkurovať krásnym
moravským krojom v obci Březí, kde sa konali „Jánske
hody“. Moraváci nás vrelo privítali, tak veríme, že táto
družba bude ďalej pokračovať.
Nedeľa, 28. júna patrila 19-tému ročníku sviatkov
Pomoravia v obci Jablonové, kde sme boli vďaka nášmu
starostovi pozvaní a zmesou rezkých piesní sme
pozdravili občanov obce. Aby to bolo netradičné,
zatancovali sme si aj s Ottom Weiterom, ktorý mal
vystúpenie s Andreo Fischer.

Chcem sa poďakovať pánovi starostovi za podporu
a verím, že aj mladé ženy sa k nám pridajú, aby naša
činnosť bola bohatá.
Anna Nemečkayová
predsedníčka ZO ÚŽ

Z činnosti našich hasičov
Ako pokračovala naša činnosť v mesiaci máj a jún?
Tak ako po minulé roky aj tento rok naši hasiči postavili
ručne máj v deň Sviatku práce, teda 1. mája. Kultúrny
program pokračoval vo dvore OcÚ, kde sme zabezpečili
stánok s občerstvením.
Dňa 2. mája 2015 hasiči pomáhali pri organizovaní
Jablonickej desiatky.
V Šaštíne sa 16. mája konal už 3. ročník Púte
dobrovoľných hasičov do baziliky Sedembolestnej
Panny Márie, ktorej sme sa zúčastnili s našou
historickou zástavou.
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Memoriál zaslúžilých členov DHZ v Sobotišti sa konal
24. mája, kde sa muži I. umiestnili na 6. mieste a muži
II. na 10. mieste.
Výstavy Fireco Trenčín sa 30. mája zúčastnilo 20 našich
členov.
Naše súťažné družstvo mužov sa 6. júna zúčastnilo
nočnej súťaže v Ruskovciach. Tu prebiehala aj súťaž
veteránov, kde sa umiestnili na 4. mieste.
Previerka pripravenosti hasičských družstiev okresu
Senica sa konala dňa 7. júna 2015 v Kútoch. Naši
dorastenci sa umiestnili na 2. mieste, dorastenky na 3.
mieste a družstvo mužov na 7. mieste. Na tejto
súťaži sme pomáhali aj pri jej organizovaní ako
rozhodcovia a členovia odborných komisií.
Družstvo mužov sa 13. júna zúčastnilo pohárovej
súťaže v Moravskom Sv. Jáne.
Dňa 20. júna sa v Cerovej konala krajská súťaž DHZ
a hasičského dorastu, kde sme boli opäť nápomocní pri
jej organizovaní.
Aj naši mladí hasiči sa zúčastnili pohárovej súťaže
v Moravskom Sv. Jáne dňa 9. mája, kde sa súťažné
družstvo dievčat umiestnilo na peknom 3. mieste.
Mladí hasiči sa aj tento rok 19. júna predstavili žiakom
ZŠ a MŠ v Osuskom ukážkami, čím im priblížili činnosť
dobrovoľných hasičov.
28. júna sa zúčastnili pohárovej súťaže v Koválovci,
kde obsadili 5.miesto.
Okresné kolo hry Plameň 2015 sa konalo 5. júla 2015
v Hradišti pod Vrátnom, kde sa družstvo chlapcov
umiestnilo na peknom 3. mieste v štafete a CTIF.
V súťaži v požiarnom útoku obsadili 4. miesto. Na
uvedenej súťaži organizačne pomáhali aj naši členovia.
Popri týchto aktivitách sa hasiči venovali aj údržbe
hasičskej techniky.
Anna Dingová, DHZ

napriek tomu, že ako jediný získal tri medaile mu
celkové prvenstvo ušlo iba o 4 body.
RH

Nestrácajme humor s Vladimírom
Jánošíkom

Medailová žatva v plávaní
Ďalšie vynikajúce výsledky v plávaní
dosiahol Jabloničan Lukáš Hazucha,
ktorý reprezentuje našu obec vo
farbách Plaveckého oddielu Spartak
Myjava. Bazén v Brne – Lesnej mu
očividne
sedí
a po dvoch
medailových
úspechoch
v 25 m
pretekoch z februára 2015 sa mu
darilo aj na dvojnásobných dĺžkach.
Na Otvorenom jarnom mestskom
prebore žiakov kategórie C+B
21. marca sa mu podarilo vyplávať štyri medaily. Vo
voľnom štýle, znaku a motýliku si vyplával najcennejšie
zlaté a v prsiach strieborné.
23. mája sa v meste Handlová konal pretek O pohár
mesta Handlová v plávaní žiakov kategórie "C".
Ani na tomto podujatí neťahal za kratší koniec
a v konkurencii 34 plaveckých klubov v kategórii
8 ročných si vyplával 3 medaile. Vo voľnom štýle
a prsiach získal strieborné medaile a dominanciu
v tomto roku potvrdil v znaku, kde získal zlato. Okrem
medailí určite teší aj zlepšenie si osobných výsledkov.
V celkovom bodovom hodnotení plavcov na pretekoch
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Blahoželáme jubilantom
V mesiaci máj a jún 2015 sa dožili:
70 rokov Nadežda Štefaňáková, Štefan Búran, Lýdia
Horváthová, Milan Kocúrik
80 rokov Anna Sedláčková
85 rokov Jozef Jánošík, Anna Mikúšková, František
Cebula

Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša
Jablonica.
Narodili sa: Táňa Tomeková, Maximilián Baran
Zomreli: Mária Čavojská, Jozef Spišiak, Dušan
Brezovský, Emil Holdoš

Pripravujeme
S motorákom za Štefánikom
25. júla 2015 môžeme v obci Jablonica vidieť aj zažiť
jazdu historickým motorovým vlakom M 262.007 +
020.186-3 pri príležitosti 135. výročia narodenia
generála M. R. Štefánika po trati kde už osobné vlaky
viac ako desaťročie nejazdia. Pri tejto príležitosti sa
v Jablonici uskutoční aj kultúrny program pri
autobusovej zastávke pred priecestím v čase od 9:37
do 9:53 h.
Trasa
Bratislava – Kúty – Senica - Jablonica – Brezová
pod Bradlom a späť
Brezová pod Bradlom – Jablonica a späť (pre miestnych
obyvateľov)
Program
individuálna prehliadka expozície Múzea dopravy
v Bratislave a slávnostné vypravenie historického
motorového vlaku, súťažný kvíz počas jazdy vlaku,

príhovor predstaviteľov samosprávy a kultúrny program
v ŽST Kúty a v obci Jablonica.
V Brezovej pod Bradlom a okolí
privítanie samosprávou, Národný dom Štefánika,
Pamätná izba Dušana Jurkoviča, výstava cestných
veteránov, kyvadlová autobusová doprava medzi
Brezovou, Mohylou a Košariskami, oficiálny program
osláv + návšteva Múzea Milana Rastislava Štefánika
na Košariskách, kyvadlová jazda historickým vlakom pre
miestnych obyvateľov a turistov z Brezovej do Jablonice
a späť, kultúrny program v ŽST Hradište pod Vrátnom,
individuálna prehliadka obcí Hradište pod Vrátnom,
Osuské a Jablonica
15. 08. 2015 Jablonické atletické hry v areáli ZŠ
Detské preteky: beh na 60 m, beh na 240 m, skok do
diaľky, hod granátom, kriketkou, guľou (podľa veku)
V kategórii detí môže pretekať každý od 5 rokov.
Registrácia detí: 8:00 – 9:00 h a štart pretekov o 9:30
h.
Preteky dospelých: streľba zo vzduchovky, beh na 60
m, vrh guľou, beh na 800 m, skok do diaľky, skok do
výšky. Ocenený bude víťaz každej disciplíny.
V kategórii dospelých môže pretekať každý od 15
rokov. Registrácia dospelých: 8:00 – 12:30 h a štart
o 13:00 h.
22. 08. 2015 Hádzanársky turnaj OLD STARS
29. 08. 2015 Súťaž vo varení gulášu

NEPREHLIA DNITE
Obecný úrad Jablonica vyzýva občanov,
ktorí nemajú ešte uhradenú daň z
nehnuteľností, daň za psa a poplatok za
komunálny odpad, aby si dane a poplatok
prišli uhradiť čo najskôr.

Historická fotografia obce
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Stručný prehľad možností nakladania s odpadmi v obci Jablonica

plasty a tetrapaky

plastové fľaše, obaly od mlieka, džúsov,
šampónov, aviváží, obaly od mlieka,
smotany, džúsov...
(plastové fľaše je nutné z dôvodu zníženia
odpadu stlačiť).
Plasty sa nesmú odovzdávať znečistené.

Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber

textílie

sklo biele, alebo farebné, fľaše, poháre,
okenné sklo, sklené obaly
kartóny, noviny, časopisy, reklamné
plagáty, ktoré musia byť zviazané
pneumatiky z osobných automobilov bez
diskov, motocyklov a podobne,
obnosené
šatstvo,
bez
obsahu
nebezpečných látok

kovové obaly

kovové veká, viečka, obaly od sprejov,
konzervy

bioodpad

biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad,
lístie, pokosená tráva,

Zberný dvor Jablonica

nevytriedený komunálny
odpad

zmesový komunálny odpad z domácností
ukladaný do smetných nádob

Vývoz zabezpečujú Technické služby
Senica a. s.

sklo
papier
pneumatiky

haluzovina a konáre

orezané stromy, kríky, šípové ruže

nebezpečný odpad a
elektroodpad

oleje z domácností, oleje z motorových
vozidiel, žiarivky, neónové trubice,
spotrebiče,
chladničky
televízory,
chemické látky, farby a ich obaly

veľkoobjemový odpad

Zberný dvor Jablonica
Zberný dvor Jablonica
Zberný dvor Jablonica
Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber

Tieto sa odvážajú do priestorov píly
firmy ADO – SERVICE, s. r. o.,
Jablonica na Nádražnej ulici
Tieto odpady sa budú odovzdávať do
kontajnerov, ktoré budú pristavené
v centre obce tak ako doteraz 2x
ročne
Je možné odovzdať do „Výkupne
druhotných surovín“ na Nádražnej
ulici alebo do areálu v PD Jablonica

železný odpad, železný šrot

drobný stavebný odpad
a stavebný odpad väčšieho
rozsahu

Zberný dvor Jablonica
a vrecový zber

odpad zo stavebných úprav, udržiavacích
a rekonštrukčných prác vykonávaných
fyzickou osobou , ktoré nevyžadujú ani
stavebné povolenie, ani ohlásenie.
Maximálne množstvo vývozu je jeden
prívesný vozík za osobný automobil,
t.j. 0,5 – 1 m3/ domácnosť/rok.
Sú to tehly, dlaždice, omietka, škridla
pálená alebo betónová, betónová suť
alebo kamenivo, ktorých jednotlivé kusy
nesmú presiahnuť hmotnosť 15 kg.
Betónová
suť
nesmie
obsahovať
armovacie železo, resp. iný kov a nesmie
obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb
ako napr. azbestová krytina, azbestové
kanalizačné rúry.
nábytok z dreva, drevené okenné rámy
bez sklenej výplne, drevotrieska a pod.
Tento nábytok je potrebné odovzdať v
rozobratom resp.
demontovanom stave.
Čalúnený nábytok je potrebné odčalúniť.

Kontajner pri zbernom dvore

Stavebný odpad väčšieho rozsahu je
možné vyviezť do kameňolomu
v Trstíne, alebo na Bukovej.

Kontajner pri zbernom dvore
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