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Slovo starostu
Letné prázdninové dni ubehli ako voda a opäť máme pred
sebou dni naplnené prácou, pracovnými povinnosťami
a hlavne – nový školský rok. Leto sme mali ako sa patrí,
teplé (niekedy až príliš....) tak verím, že všetci si oddýchli
zrelaxovali sa a načerpali nových síl.
V obci sme za ten čas zrenovovali priestranstvo pred domom
kultúry. Verím, že po ďalších drobných úpravách okolitej
zelene bude toto priestranstvo tvoriť elegantný estetický
prvok v centre dediny, ktorý už nebude slúžiť na parkovanie
vozidiel, ale bude to oddychová zóna s lavičkami,
samostatným osvetlením, súčasťou ktorej by mala byť
i osvetlená plastika erbu obce Jablonica.

Takisto máme za sebou i prvé dni fungovania zberného
dvora. Každý začiatok býva ťažký, ale myslím si, že postupne
si zvykneme na tento systém a stane sa pre nás
samozrejmosťou odpady separovať a ukladať na miesta na
to určené. Musím vysloviť spokojnosť, že väčšina občanov
toto
pochopila
a správajú
sa
zodpovedne,
resp.
zodpovednejšie v oblasti nakladania s odpadmi. Myslím si, že
sa troška pribrzdil trend tvorby čiernych skládok za dedinou,
i keď sa nájdu ešte takí, ktorí sa neštítia vyviezť odpad,
i keď len malého množstva, do prírody za dedinou, ako by to
bola droga, dobrodružstvo (či úchylka?). Veď takú istú cestu
môžu merať do zberného dvora a bude to na prospech
všetkých. Ale verím, že i títo jedinci postupne pochopia
nezmyselnosť svojho konania. K odpadom ešte jedna
dôležitá poznámka: z dôvodu napĺňania kapacity skládky
odpadov v Jablonici (za Novým Majerom) od 10. 7. 2015 už
nie je možné vyvážať veľkoobjemové kontajnery z obce na
túto skládku, ale kontajnery môže obec vyvážať buď do
zberného dvora v Senici, kde za preloženie odpadu nám
bude účtovaná suma od 84 € do 116 €, podľa objemu
kontajnera (tu obec hradí náklady za dopravu do zberného
dvora, preloženie a takisto za uloženie odpadu - TS Senica
tento budú voziť na skládku do Kostolného pri Hrašnom),
alebo druhou možnosťou je vývoz kontajnerov priamo obcou
na skládku odpadu do Kostolného, čo je viac ako 70 km tam
a späť (tu obec hradí náklady na dopravu a poplatok za

uloženie odpadu). To znamená, že obidve alternatívy
výrazne predražujú odvoz a uloženie odpadu. Zdôrazňujem,
že sa jedná o neseparovaný, netriedený zmiešaný odpad,
ktorý obec vyváža napr. zo zberného dvora, z cintorínov
i z kontajnerov príležitostne rozostavaných po obci. Teda i tu
vidieť, že separovať je dôležité, aby netriedeného odpadu
a tým i nákladov na jeho odvoz a uloženie, bolo čo
najmenej. I preto je dôležité vyvážať do kontajnerov,
pristavených pri zbernom dvore, len v čase otváracích hodín
zberného dvora, aby pracovník zberného dvora mohol
pomôcť dovezený odpad vyseparovať. Bohužiaľ sa nám
stáva, že do týchto kontajnerov je nahádzaný
nedisciplinovanými občanmi rôzny netriedený odpad (napr.
do kontajnera na stavebnú suť je vyvezený rôzny „bordel“,
plasty, sklo a podobne) a potom nám takýto odpad na
skládku stavebných odpadov nezoberú a musíme ho vyviesť
a uložiť ako netriedený odpad, čo je mnohonásobne drahšie.
Ale v globále vidieť, že „odpadová disciplína“ sa
u Jabloničanov zlepšila, za čo im patrí poďakovanie.
Dovolím si ešte jednu poznámočku, ktorá vychádza
z komunikácie (i nepriamej....) s občanmi. Týka sa
pracovného času pracovníkov obecného úradu a
úradných hodín Obecného úradu Jablonica. Netreba si
mýliť tieto dva pojmy, nie sú totožné. Pracovný čas je fond
pracovného času, ktorý je určený pre zamestnancov
zákonom. Úradné hodiny je čas, určený na styk s občanmi,
resp. verejnosťou a ten si určuje každá organizácia
individuálne. To znamená, že každý pracovník, či
zamestnanec si musí odpracovať zákonom určený pracovný
čas (7,5 hod + 0,5 hod prestávka) ale koľko z toho je
k dispozícii verejnosti je individuálne, záleží od organizácie (u
nás je rozdiel len 0,5 hod....). Niektoré inštitúcie, obecné
úrady nevynímajúc, majú dokonca nestránkový celý deň. To
ale neznamená, že nepracujú a čerpajú trebárs dovolenku.
Takže tu si treba uvedomiť, čo je pracovný čas a čo úradné
hodiny.
Ďalej by som chcel občanom oznámiť, že obec má zámer
výstavby nájomných bytov, s cieľom zlepšiť bytovú situáciu
v obci. Jedná sa o výstavbu 2 x 8 nájomných bytov v lokalite
– trávnatá plocha pred zdravotným strediskom. Chcem
upozorniť, že snahou je maximálne možne zachovať zeleň
v danej lokalite s tým, že súčasťou priestoru budú detské
ihriská na prírodnej báze a bude zrealizovaná výsadba
zelene, vrátane okrasných stromov a kríkov tak, aby všetko
zapadlo do daného prostredia a zeleň v danej lokalite bola
maximálne možne zachovaná.
Záverom mi dovoľte, aby som poprial školákom a študentom
úspešný školský rok, veľa trpezlivosti pri nadobúdaní nových
vedomostí, zručností a návykov a nám ostatným ako vždy,
jesennú pohodu, pokoj pri práci, v rodine, pevné zdravie a ...
úsmev na tvári.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce Jablonica

Z rokovania zastupiteľstva
4. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 27.
08. 2015. Rokovanie viedol Ing. Silvester Nestarec, starosta
obce. Prítomných bolo 8 poslancov a kontrolórka obce.
OZ schválilo:
- program 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Jablonici,
- na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom majetku
obce – pozemok na LV č. 1 226, parcela registra „C“ , parc.
č. 373/2, druh pozemku: ostatné plochy, výmera 2 693 m2;
parcela registra „C“ , parc. č. 373/3, druh pozemku:
zastavané plochy a nádvoria, výmera 3 499 m2; parcela
registra „C“ , parc. č. 397/66, druh pozemku: zastavané
plochy a nádvoria, výmera 788 m2 za sumu 100 €/rok
z dôvodov hodných osobitného zreteľa spoločnosti Innovia s.
r. o., Na hlinách 12, 917 01 Trnava, IČO 36744450,
- výnimku zo zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
obce Jablonica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva príloha
č. 1, pri minimálnej cene nájmu pre právnické osoby pri
prenájme pozemku v intraviláne obce zo sumy 3,33
€/m2/rok na 100 €/rok, ktorá sa použije výlučne na prípad
prenájmu,
- účel na ktorý sa požaduje podpora – budúcu kúpu 2 x 8
nájomných bytov bežného štandardu, ktoré budú postavené
v “Novostavbe bytových nájomných domov (SO – 01 a SO 02)“, na pozemku reg. C KN parcely č. 373/2, 373/3
a 397/66 v k. ú. Jablonica, v nasledovnej špecifikácii
Bytový dom A, 8 bytových jednotiek (SO – 01)
I. NP: 1 x 2-izbový byt, plocha 57,34 m2, 1 x 3-izbový byt,
plocha 55,15 m2 , 1 x 3-izbový byt, plocha 56,68 m2 , 1 x
1-izbový byt, plocha 35,26 m2 . Všetky byty s kompletným
príslušenstvom.
II. NP: 1 x 2-izbový byt, plocha 60,24 m2, 1 x 3-izbový byt,
plocha 58,05 m2 , 1 x 3-izbový byt, plocha 59,58 m2,
1 x 1-izbový byt,
plocha
35,26 m2. Všetky byty
s kompletným príslušenstvom.
+ spoločné priestory , spoločné zariadenia a príslušenstvo
bytového domu
Bytový dom B, 8 bytových jednotiek (SO – 02) v tej istej
špecifikácii ako bytový dom A a budúcu kúpu príslušnej
technickej
vybavenosti
podmieňujúcej
výstavbu
a
užívanie nájomných bytov,
- investičný zámer obce Jablonica realizovať budúcu kúpu 2
x 8 nájomných bytov bežného štandardu, ktoré budú
postavené v bytovom dome od spoločnosti Innovia, s. r. o.,
Na hlinách 12, Trnava a investičný zámer realizovať budúcu
kúpu príslušnej technickej vybavenosti podmieňujúcej
výstavbu a užívanie nájomných bytov od spoločnosti Innovia,
s.r.o., Na hlinách 12, Trnava,
- spôsob financovania budúcej kúpy nájomných bytov
bežného štandardu v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve vo výške 742 400 € prostredníctvom úveru
zo ŠFRB vo výške 65 % obstarávacej ceny t. j. 482 560 €,
dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR vo výške 35 % obstarávacej ceny t. j. 259 840 €,

- spôsob financovania budúcej kúpy technickej vybavenosti
podmieňujúcej výstavbu a užívanie nájomných bytov
v celkovej cene podľa zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR vo výške 70 % z obstarávacej
ceny a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce,
- pripraviť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou
Innovia, s. r. o., Na hlinách 12, Trnava,
- pripraviť nájomnú zmluvu na parcelu,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 3/2015
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebísk na území obce
Jablonica,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 4/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Jablonica,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonica č. 5/2015
o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy
škôl a školských zariadení na území obce Jablonica,
- na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom majetku
obce – časť parcely č. 197/11 v k. ú. Jablonica o výmere 326
m2 pre COOP Jednota Senica s. d., z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Doba nájmu bude 20 rokov a cena
nájmu bude určená v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Jablonica a s majetkom štátu,
ktorý obec užíva na sumu 3,33 €/m2/rok, pokiaľ žiadateľ
COOP Jednota Senica s. d. nepredloží znalecký posudok,
- na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako spôsob
prevodu vlastníctva nehnuteľnosti– spoluvlastnícky podiel
4/8 z parcely č. 965/1 o výmere 184 m2 vedenú ako orná
pôda v KN register „E“, čo predstavuje 92 m2 za cenu 5 €/m2
na nadobúdateľa EMOTRANS s. r. o., Štefánikova 699, 905
01 Senica, IČO 35721332 z dôvodov hodných osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
prevod
vlastníctva
uvedenej
nehnuteľnosti
spoluvlastníckeho podielu 4/8 z parcely č. 965/1 o výmere
184 m2 vedenú ako orná pôda v KN register „E“, čo
predstavuje 92 m2 za cenu 5 €/m2 na nadobúdateľa
EMOTRANS s. r. o., Štefánikova 699, 905 01 Senica, IČO
35721332 z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
- 3. 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.
OZ zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení prijatých na 3. riadnom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva konaného dňa 18. 06. 2015,
- správu o činnosti Spoločného obecného úradu v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného
poriadku za rok 2014 tak, ako bola predložená,
- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov obce Jablonica k 30.
06. 2015,

2

- plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov ZŠ Jablonica k 30. 06.
2015.
OZ súhlasilo:
- so spracovaním Zmien a doplnkov č. 2/2015 Územného
plánu obce Jablonica. Dokumentácia bude riešiť zmenu
funkčného využitia plochy „zeleň výplňová izolačná“ na
plochu „bytová zástavba “ na parc. č. 373/2 373/3, 397/66
v k. ú. Jablonica.
D. Kocúriková

Zmena podmienok v pripájaní na gravitačnú
kanalizáciu
Obecný úrad Jablonica oznamuje občanom, ktorí doteraz nie
sú pripojení na gravitačnú kanalizáciu, že na základe
vnútorného predpisu BVS, a. s., Bratislava platného od 1. 7.
2015 prišlo k zmene podmienok pripájania na gravitačnú
kanalizáciu.
Postup pri pripájaní je nasledovný:
Vlastník nehnuteľnosti (žiadateľ) si podá Žiadosť
o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.
K žiadosti priloží:
a) jednoduchý projekt, ktorý mu poskytne obecný úrad,
b) doklad o vlastníctve nehnuteľnosti – list vlastníctva
stiahnutý z kataster portálu,
c) kópiu z katastrálnej mapy – môže poskytnúť obecný úrad.
Žiadosť spolu s vyššie uvedenými dokladmi žiadateľ doručí
BVS, a. s., Obchodná kancelária v Senici, Ul. Hurbanova č.
2941. Obchodná kancelária sa nachádza hneď za druhým
kruhovým objazdom, výjazd na Holíč na pravej strane.
Za vyjadrenie je BVS, a. s. určený poplatok vo výške 18,00
€, ktorý žiadateľ uhradí platobnou kartou alebo faktúrou
vystavenou BVS, a. s.
Po obdržaní vyjadrenia a zrealizovaní pripojenia novej
kanalizačnej prípojky (domovej) na verejnú kanalizáciu podľa
podmienok uvedených vo vyjadrení si žiadateľ podá
Žiadosť
o preverenie
technických
podmienok
pripojenia na verejnú kanalizáciu. Pripojenie nesmie byť
zasypané zeminou pokiaľ poverená osoba BVS, a. s. práce
neskontroluje.
Ak žiadateľ spĺňa technické podmienky pripojenia bude mu
zaslaná písomne Zmluva o dodávke pitnej vody
a odvádzaní odpadových vôd.
Žiadosti si je možné stiahnuť na webovej stránke BVS, a. s.
www.bvsas.sk. Prípadne je možné si ich vyzdvihnúť aj na
obecnom úrade.
A. Hazuchová

Prežite jeseň i zimu bez chorôb!
S príchodom chladných a sychravých dní nás ohrozujú
choroby a virózy. Nemožno im síce zabrániť, ale pomocou
určitých preventívnych opatrení môže byť imunitná obrana
posilnená. Pôvodcovia ochorení tak majú na napadnutie
menšiu šancu, a ak aj uspejú, náš organizmus ich
jednoduchšie zvládne.
Imunita alebo tiež obranyschopnosť organizmu určuje, ako
sa ľudské telo dokáže brániť vonkajším i vnútorným vplyvom
baktérií, vírusom, plesniam, parazitom. Imunitný systém vie

rozpoznať cudzie škodlivé prvky v tele a bojuje proti nim,
udržuje rovnováhu vnútorného prostredia. Preto musí byť
funkčný. Je dôležité, aby sme na svojej imunite intenzívne
pracovali každý deň.
Výživa významne prispieva k zachovaniu zdravej imunitnej
ochrany. Pitný režim, strava bohatá na bielkoviny,
obmedzenie tukov a cukrov. Významné sú antioxidanty:
vitamíny A, C, E, zinok, selén, ale i železo. Určite sú vám
známe probiotiká, ktoré pozitívne ovplyvňujú a udržujú
rovnováhu mikroflóry organizmu.
Koenzým Q10 má nezastupiteľnú funkciu pri produkcii
energie, chráni bunky. Po 40. roku života sa jeho hladina
dostáva na polovičnú hodnotu pôvodného množstva! Hlavne
pre dlhodobo chorých ľudí je prísun koenzýmu Q10 veľmi
podstatný.
Drevokazná huba hliva ustricová berie živiny zo stromov, na
ktorých parazituje. Získava tým množstvo dôležitých a
potrebných látok pre našu obranyschopnosť.
Používanie rastlín a rastlinných častí má dlhú tradíciu aj pri
posilňovaní imunitného systému. Používajú sa extrakty zo
žeň-šeňového koreňa a z koreňa eleutherococcus. Tieto nám
posilnia obranné sily. Na ich naštartovanie k zvýšenému
výkonu pomôže echinacea, arnika i tuja.
Ochranné očkovanie vyprovokuje k činnosti imunitný systém
proti špeciálnym pôvodcom ochorení. Pri opätovnom
kontakte sú už k dispozícii špecifické pamäťové bunky a tak
môže nasledovať rýchla silnejšia imutná obrana – zaočkovaní
sa stanú proti danému pôvodcovi ochorenia odolnými.
Telesný pohyb a otužovanie znižujú mieru náchylnosti k
infekciám. Takisto značne zlepšujú a urýchľujú priebeh
ochorení. Vedeli ste však, že pre podporu imunity je dôležitý
aj smiech? Ten totiž znižuje hladinu stresových hormónov a
naopak zvyšuje hladinu endorfínov, ale aj bielych krviniek,
ktoré bojujú s infekciou v organizme.
Prostriedkov na posilnenie imunitného systému je celý rad.
Ak skombinujete niektorý z produktov na podporu imunity so
zdravým životným štýlom, dostatkom pohybu a vyváženou
stravou, potom by malo byť vaše telo oveľa odolnejšie voči
ochoreniam.
S heslom: „Nech je leto do Vianoc a potom zas od Troch
kráľov!“
Vaša lekáreň

Na slovíčko s ...
Jabloničanom Ing. Jánom Mihelom, 77-ročným amatérskym
umelcom, ktorý rád maľuje
krajinky, portréty, zátišia
a popritom
stíha
aj
rezbárstvo.
Akým oblastiam umenia
sa venujete?
Venujem sa maliarstvu,
rezbárstvu a fotografii.
Čo vás k tomu priviedlo
a odkedy sa tomu
venujete?
Už od základnej školy som rád kreslil a maľoval. Pán učiteľ
Galus ma nahováral, aby som išiel na Školu umeleckého
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priemyslu. Nechal som sa presvedčiť rodičmi a nastúpil som
na Strednú priemyselnú školu v Trnave a potom na
Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave. Avšak na
umenie som nezabudol a venoval som sa mu počas prázdnin
ako sedemnásťročný.
Keď som sa usadil v Jablonici začal som čítať literatúru
o umení a jeho technikách. Skúšal som olejomaľbu
v krajinkách a neskôr v zátišiach. Neskôr pri remeselnom
opracovaní dreva sústružením som začal s rezbárstvom.
Navrhol a zhodnotil som viacero reliéfnych prác.
V posledných 6 rokoch som vyskúšal pastelovú techniku.
V tomto období som vážne ochorel a cca 3 roky som
netvoril.
Zapojili ste sa niekedy aj do súťaže? Ak áno, do akej?
Bol som prihlásený do maliarskej súťaže v Dome kultúry
v Senici. Po prehliadke dvoch výstav a ich hodnotení som sa
zo súťaže odhlásil, lebo hodnotenie prác bolo v rozpore
s hodnotením umenia a podľa nejasných kritérií.
Čo tvoríte najradšej? Kde čerpáte inšpiráciu?
Najradšej tvorím zátišia a krajinky s olejom a pastelmi.
Inšpirujeme ma príroda a dostupnosť námetov na dedine.
Inšpirovali ma i prehliadky svetových galérií ako Ermitáž –
Petrohrad, Tretiakovská galéria – Moskva, Zwinger –
Drážďany, Louvre – Paríž, Národná galéria – Rím, Borghese
– Rím, Vatikánske múzeum, Národná galéria – Viedeň.
Viete aspoň približne povedať koľko diel ste zatiaľ
vytvorili?
Vytvoril som zatiaľ do tridsať diel z maľby a rezby.
Môžete povedať o niektorom z vašich diel, že je vaše
najobľúbenejšie? Ak áno, ktoré?
Moja najobľúbenejšia maľba je zátišie s chryzantémami –
olej a autoportrét – pastel.
Máte popri tvorbe čas aj na iné záľuby? Na aké?
Okrem uvedenej činnosti sa venujem fotografovaniu. Z tejto
oblasti som vytvoril fotografiu o rozmere 2 m „Pohľad na
Jablonicu“, ktorá bude umiestnená na Obecnom úrade
v Jablonici.
DK

Aktívne seniorky

UDIALO SA
Stretnutie speváckych zborov v Březí
Dňa 18. júla 2015 sa v Březí na Morave, konalo 9.
stretnutie speváckych zborov, na ktorom vystúpilo 7
speváckych skupín: Mužský a ženský zbor Březí, Dudácka
skupina z Telča, Ženský a mužský zbor z Tvrdoníc, Mužský
zbor z Mutěníc a náš ZPOZ Jablonica a Osuská kapela.
Naše speváčky mali veľký úspech i napriek tomu, že
konkurovali v trojici viacčlenným zborom. Za doprovodu
harmoniky zaspievali 5 ľudových piesní z nášho regiónu,
ktoré
sa poslucháčom páčili a boli odmenené veľkým
potleskom. Veľmi ma zaujalo i potešilo zopár pekných slov
na adresu našich speváčok. Citujem: Devčata, spívali ste
krásne i když ste byli jenom tři. Bylo to opravdu vynikajíci.
Alebo: Devčata, byli ste silná trojka, moc pěkne ste spívali.
Atmosféra podujatia bola vynikajúca i napriek tomu, že bolo
dosť teplo, a na chvíľu nás ovlažil aj jemný dáždik.
Naše dievčatá vystupovali posledné. Na koniec všetky
vystupujúce skupiny zaspievali dve spoločné piesne. Úplný
záver krásneho podujatia patril opäť nám, teda kapele
z Osuského, ktorá dve hodiny vyhrávala do tanca a na
počúvanie. A že sa aj oni veľmi páčili a pekne nás
prezentovali svedčili stáli tanečníci na parkete. Som rada, že
sme nielen našim krásnym krojom, ale aj peknými piesňami
z nášho regiónu reprezentovali Jablonicu na vysokej úrovni
v moravskej obci Březí.
Alena Hazuchová

S motorákom za Štefánikom
Pri príležitosti 135. výročia narodenia M. R. Štefánika
prechádzal 25. 7. 2015 cez našu obec historický motorový
vlak po trati, kde už osobné vlaky viac ako desaťročie
nejazdia. Pri tejto príležitosti bol pripravený na autobusovej
zastávke program. Účastníkom podujatia zaspievali pekné
piesne speváčky z FS Jabloničanka a prihovoril sa im aj
starosta obce Ing. Silvester Nestarec. Organizátori podujatia,
občianske združenie Veterány.EU, poďakovali obci za
sponzorský príspevok, pekné privítanie a kultúrny program.
Na znak vďaky odovzdali obci Jablonica aj pamätný list.

Dňa 11. – 13. 8. 2015 sa
zúčastnila p. Rozália Krutá za
Trnavský kraj, Medzinárodnej
športovej olympiády seniorov
v Nitre. Získala zlatú medailu
za hod granátom a bronzovú
medailu za beh na 200 m.
Župnej olympiády seniorov v
Jaslovských Bohuniciach sa
zúčastnili tri členky JDS
Jablonica
Oľga
Šimková,
Margita Šmidtová a Rozália
Krutá. Rozália Krutá získala tri zlaté medaily za beh na 200
m, beh na 50 m a hod valčekom. Oľga Šimková získala
bronzovú medailu v stolnom tenise.
Foto a text: Jozef Krutý
DK
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Jablonické atletické hry 2015
V sobotu 15. 8. 2015 sme usporiadali už tretí ročník
atletických hier. Zúčastnilo sa ho 36 detí a 39 dospelých.
Deti boli rozdelené podľa veku do siedmich kategórií a bola
vidieť veľká rivalita, hlavne medzi deťmi z ŠK. Všetky deti
predviedli krásne výkony, ako v behoch, tak aj v skoku do
diaľky a hode granátom. Dospelí boli rozdelení do šiestich
kategórií. Medzi mužmi juniormi vyhral Adam Búran, v behu
na 60 m zabehol najlepší čas zo všetkých 39 dospelých 7,93. Prvenstvo obhájil medzi mužmi seniormi Dušan Tomek,
skočil najlepšie do diaľky - 518 cm. V kategórii muži veteráni
si výbornými výkonmi vybojoval prvé miesto Ján Gbelec,
najlepšie vrhol guľou - 14,01 m. Medzi ženami juniorkami
vyhrala Natália Kolínská, najlepšie zo všetkých žien vrhla
guľou - 8,8 m, skočila do diaľky - 388 cm, bežala 60 m 9,05 a skočila do výšky - 125 cm. Ženy seniorky vyhrala Jana
Suchánková a ženy veteránky Jana Zavadilová. Treba
spomenúť ešte niektoré najlepšie výkony: Juraj Vávra - skok
do výšky 150 cm, Michala Martišová – 800 m 3:02, Daniel
Krutý ml. - vzduchovka 5 rán 48 b a Tomáš Zavadil – 800 m
2:29.

programu osláv sa konala aj výstava historických
motocyklov, z ktorých upútal pozornosť najmä stále
spoľahlivo funkčný pôvodný vojenský motocykel, a účastníci
mohli vidieť aj uniformovaných vojakov, z ktorých dvojica
držala čestnú stráž pri pamätníku SNP. Oslavy vyvrcholili
zapálením partizánskej vatry a hudobnou zábavou. Možno
dodať, že odkaz SNP, ale aj slová tých, ktorí zažili hrôzy
vojny, by sme si mali držať stále v pamäti ako memento,
pretože absolútny mier vo svete neexistuje a s vyhrocujúcim
sa konfliktom u nášho východného suseda akosi prestáva
byť aj v Európe samozrejmosťou.
Andrej Závodný

SNP v Jablonici
Pri príležitosti 71. výročia SNP starosta obce položil veniec k
pamätnej tabuli na počesť Jabloničanov, ktorí padli počas
2. svetovej vojny a v Slovenskom národnom povstaní
a k hrobu Anny Michlovej, najznámejšej jablonickej
partizánky, ktorá bola zastrelená počas 2. svetovej vojny
v decembri roku 1944 v Turčeku.

DK

Jablonický kotlík 2015
Chceli by sme poďakovať pánovi starostovi Silvovi
Nestarcovi a pani riaditeľke ZŠ Zuzke Vittekovej za podporu
a pomoc, takisto všetkým pretekárom, rodičom, ktorí
priviedli a podporili svoje deti a divákom "skvelým
Jabloničanom", ktorí vytvorili krásnu patriotickú a priateľskú
atmosféru.
T. Zavadil

Dňa 29. augusta 2015 sa uskutočnil už 6. ročník súťaže vo
varení gulášu „Jablonický kotlík“. V tomto roku sa do súťaže
zapojilo 11 družstiev. Po registrácii všetkých družstiev sme
o 11:00 h odštartovali súťaž o Gulášmajstra. V priebehu
varenia naša moderátorka Anička Dingová predstavila
jednotlivé tímy a každý dostal priestor niečo o sebe povedať.
Už tretie víťazstvo po sebe obhájil JOKA TEAM zo Senice.

71. výročie SNP u Rehušov
V piatok 28. augusta o 18. hodine sa pri pamätníku SNP
v prietržskej osade Rehušovci, kde sa na sklonku 2. svetovej
vojny stretli v otvorenom boji partizánske oddiely
s Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy a nemeckými
vojakmi, uskutočnili tradičné oslavy, v tomto roku 71. výročia
Slovenského národného povstania. Popri asi viac ako stovke
návštevníkov sa na podujatí zúčastnili aj zástupcovia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, starostovia
susediacich obcí a zástupcovia mesta Senica. Oslavy otvorili
slávnostnými príhovormi starostka obce Prietrž Ing. Dana
Blažková a poslanci Národnej rady SR Dušan Čaplovič, ktorý
zdôraznil význam a dôležitosť odkazu SNP najmä v dobe
vzrastajúceho rasizmu, xenofóbie a vojenského napätia na
viacerých miestach sveta, a Renáta Zmajkovičová. V rámci
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2. miesto patrilo Jozefovi Bučkovi a jeho tímu z dediny Kočín
– Lančár a 3. miesto získal tím FOFO z Borského Mikuláša.
Ani jednému z domácich družstiev sa nepodarilo zvíťaziť.
Guláše hodnotila päťčlenná porota v zložení starosta
Silvester Nestarec, riaditeľ ÚPSVaR Ján Kovár, poslanec
Ladislav Peterka, Kvetoslava Škápiková a Miroslav Fančovič.
Počas dňa nám spríjemňoval atmosféru DJ Blažek
a v popoludňajších hodinách po vyhodnotení Gulášmajstrov
nám zaspievala Monika Stanislavová a Miroslav Fančovič.
Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie, a to trampolíny
a jazda na býkovi. Detičky si mohli vyskúšať aj maľovanie na
tvár, ktorého sa ujala Zuzka Vulganová.

Touto cestou by chceli poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na organizácii podujatia a všetkým našim sponzorom.
DK

Z činnosti našich organizácií
Z činnosti našich hasičov
Ani v tomto prázdninovom a dovolenkovom čase naša
činnosť neustala. Zúčastňovali sme sa pohárových súťaží
a v tomto veľmi teplom a suchom období sme zasahovali pri
viacerých požiaroch a tiež sa hasiči starali o techniku.
Družstvo mužov sa zúčastnilo súťaží:
4. júla 2015 Gbely, kde obsadili 8. miesto s časom 22,98 s
18. júla nočná súťaž Sološnica muži I. sa umiestnili na 11.
mieste s časom 24,96 s
1. augusta nočná Letničie muži I. čas 22,63 s 12. miesto,
muži II. čas 19,10 s 8. miesto
8. augusta Kúty, muži II. 9. miesto, čas 20,02 s
8. augusta nočná Dojč, muži II. obsadili 3. miesto s časom
21,02 s
22. augusta Plavecký Štvrtok, muži I. 9.miesto, čas 24,88 s
Družstvo dievčat sa 22. augusta zúčastnilo súťaže na
Cerovej a obsadili 2. miesto.
Náš hasičský zbor sa zúčastnil obecnej súťaže vo varení
gulášu. Zabezpečili sme stánok s občerstvením, pomohli sme
organizačne a jedno naše družstvo varilo guláš súťažne.
I keď sa v tomto roku neumiestnili, guláš bol výborný
a všetkým nám chutil. Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť
sa, a je potrebné aby sa organizácie v obci zapájali do
obecných aktivít vo väčšom množstve.

Návšteva hasičov zo Saubachu
V piatok 21. augusta 2015 náš Dobrovoľný hasičský zbor
privítal 8 hasičov z nemeckého Saubachu. Naša spoločná
družba trvá už 7 rokov a dá sa povedať, že sa pravidelne
navštevujeme a vzájomne si vymieňame skúsenosti.
Po ich príchode sme sa zvítali pri našej vynovenej Hasičskej
zbrojnici, kde hneď reagovali , že je iná ako si ju pamätajú
a je veľmi pekná. Po večeri sme sa prešli aj našou dedinou.
Po peknej prechádzke sme pokračovali v družnej debate pri
premietaní aktivít z našej činnosti. A že sme sa dobre
dorozumeli vďačíme našim tlmočníčkam Alenke Brožovičovej
a Renatke Bartošovej. V sobotu si pozreli mohylu na Bradle
a keďže bola celkom dobrá viditeľnosť, ďalekohľadom si
mali možnosť pozrieť blízke okolie. Z Bradla sme sa zastavili
na Brezovskom jarmeku, kde si pozreli aj časť pekného
kultúrneho programu. Hneď po obede sme si v Plaveckom
Štvrtku pozreli ligovú súťaž hasičov, kde súťažilo aj naše
družstvo mužov. Pekný zážitok nám na záver prekazil silný
dážď. Vo večerných hodinách sme navštívili športové
podujatie v ZŠ, kde si naši priatelia zatancovali pri hudbe
a spokojní sme sa vrátili na Hasičskú zbrojnicu. Po
nedeľných raňajkách, ktoré sme im pripravili na našej HZ,
mali záujem o jazdu na našich hasičských autách. Čas, ktorý
sme prežívali s našimi priateľmi akosi veľmi rýchlo utekal
a ani sme sa nenazdali a bol tu čas lúčenia. Vzájomne sme si
vymenili darčeky a rozlúčili sme sa so želaním, aby naše
priateľstvo pokračovalo i naďalej. Už sa tešíme na ďalšie
stretnutie, ktoré bude u nás, alebo v Nemecku. Touto cestou
ďakujeme aj našim tlmočníčkam, ktoré s nami strávili
spoločné stretnutie.
Anna Dingová, DHZ

Hasiči zasahovali
Ako sme si mohli všimnúť, leto bolo extrémne suché
a horúce. Celé Slovensko zasiahla vlna požiarov. Výnimkou
nebol ani okres Senica a obec Jablonica.
18. 07. 2015 o 13:55 7-členná jednotka hasičov z Jablonice
zasahovala pri požiari traktora s balíkovačom slamy na poli
„Židovec“. Jednotka bola rozdelená do dvoch družstiev, kde
jedno s vozidlom Škoda 706 vykonávalo lokalizáciu požiaru
a hasebné práce. Druhé družstvo s vozidlom Iveco
zabezpečilo prístup k hydrantom pre HAZZ Senica a vytvorilo
čerpacie stanovisko pri rieke Myjava. Pri požiari zasahovali
dve cisterny HAZZ Senica, DHZO Jablonica ako aj PD
Jablonica a PD Senica. Požiar bol uhasený po 5 hodinách.
Škoda na majetku bola 250 000 €.
DHZO Jablonica vykonávala pravidelnú kontrolu zhoreniska,
kde o 2:00 hodine ráno bol zistený požiar lesa a následne
s vozidlom Iveco uhasený.
24. 07. 2015 o 7:20 bola jednotka privolaná k požiaru
hospodárskej budovy na Svätojánskej ulici. Štvorčlenné
družstvo dorazilo na miesto s vozidlom Škoda 706 a Ivecom.
Veliteľ družstva zistil, že požiar, ktorý vznikol od
elektroinštalácie už uhasil majiteľ. Následne dorazila
jednotka HAZZ Senica, ktorá vykonala kontrolu pomocou
termokamery. Zhorenisko bolo odovzdané HAZZ Senica
a jednotka sa vrátila späť na základňu a následne do
zamestnania.
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25. 07. 2015 o 22.30 bola jednotka privolaná k požiaru pola
„Záhrady“. Na miesto požiaru prišlo desaťčlenné družstvo na
vozidle Škoda 706 a Iveco. Po príchode na miesto bol zistený
požiar pola s balíkmi slamy, ktorý sa šíril smerom k hlavnej
ceste. Jednotka požiar lokalizovala. Následne dorazila
jednotka HAZZ Senica s dvomi cisternami. Jedna bola
okamžite odvolaná k inému požiaru. Požiar bol po 1,5 hodine
uhasený a zhorenisko bolo pravidelne kontrolované.
14. 08. 2015 o 18:26 bola jednotka privolaná k požiaru lesa
v obci Cerová „Za Rašeliniskami“. Na miesto okamžite
vyrazilo 12-členné družstvo s vozidlom Škoda 706 a Ivecom.
Po príchode na miesto udalosti bol prvému družstvu s
vozidlom Škoda 706 pridelený úsek lesa, kde okamžite
začalo s lokalizáciou požiaru. Druhé družstvo s vozidlom
Iveco spolu DHZO Cerová vytvorilo čerpacie stanovisko pri
vodnom zdroji a zabezpečilo jeho osvetlenie v nočných
hodinách.
Pri hasení lesa boli nasadené dve cisterny HAZZ Senica, dve
cisterny HAZZ Trnava, jedna cisterna DHZO Cerová, jedna
cisterna DHZO Prievaly, jedna cisterna OSSR, jedna cisterna
lesy SR, osvetľovacia stanica HAZZ Senica, jedna cisterna
DHZO Jablonica a vozidlo Avia DA12 DHZO Cerová a Iveco
DHZO Jablonica ako čerpacie stanovisko. Jednotka sa vrátila
na základňu po 10 hodinách.
Zásahová jednotka DHZO Jablonica vyrážala k všetkým
zásahom do 7 minút od ohlásenia udalosti.
Peter Vrábel
veliteľ DHZ Jablonica

Z činnosti Klubu slovenských turistov v Jablonici
V roku 2015 sa členovia KST Jablonica zúčastňovali podujatí
organizovaných v našom regióne - v Malých Karpatoch a
oblasti Záhoria, hlavne tradičných podujatí a akcií IVV (šport
pre všetkých). Naši členovia sa zúčastnili zrazu
vysokohorských
turistov
v Tatranskej
Lomnici,
Celoslovenského letného zrazu vo Veľkom Mederi,
plánujeme sa zúčastniť Celoslovenského zrazu cykloturistov
v Dolnom Kubíne. KST Jablonica usporiadal 25. ročník
pochodu "Tri hrady Malých Karpát" a pripravujeme
organizovanie 13. ročníku Regionálneho cykloturistického
zrazu v Jablonici. Touto činnosťou sa odbor KST Jablonica
snaží
o pravidelnú
a všestrannú
celoročnú
činnosť
a reprezentáciu obce. Pripomeňme si podujatia, ktorých sme
sa zúčastnili alebo ich organizovali v doterajších mesiacoch
tohto roku za uplynulé a aj ďalšie, ktoré plánujeme do konca
roka:
Dňa 31. 1. 2015 výstup na Klenovú pri Brezovej, za
výborných snehových podmienok, 14. 2. 2015 sme sa
zúčastnili na Regionálnom zimnom zraze v Sobotišti a 21. 2.
2015 zimný pochod a výstup na druhý najvyšší vrch
Brezovských Karpát Vrátno.
V piatok 20. 2. 2015 sa konala výročná členská schôdza
Klubu slovenských turistov Jablonica. Turisti bilancovali
činnosť a hospodárenie za rok 2014, schválili plán práce a
rozpočet na rok 2015. Na nej sme privítali aj novozvoleného
starostu, ktorý sa zoznámil s našou činnosťou a zaželal veľa
úspechov do ďalšej práce. Po ukončení schôdze bolo podané

občerstvenie a premietnuté fotografie z turistických podujatí
v minulom roku.
V sobotu 21. 3. 2015 sme otvorili 100 jarných km
pochodom na Dobrú Vodu.

Dňa 28. 3. 2015 sa naši členovia zapojili do akcie Čistý
chotár, vyčistili sme cestu z obce po Čurajovú dolinu.
Akcia 100 jarných km pokračovala Veľkonočným pochodom
k Rehušom, ktorý sa uskutočnil v sobotu 4. apríla 2015.
Tam sa okrem pamätníka SNP a pamätnej izby nachádza aj
expozícia roľníckej techniky a rozhľadňa s pekným výhľadom
a v nedeľu 12. apríla 2015 cyklotúru k púti na Katarínku.
Dňa 1. 5. 2015 sme absolvovali cyklotúru pri príležitosti
otvárania Baťovho kanála z prístavu po Skalické rybníky.
V piatok 8. mája 2015 sa v Sobotišti 12 turistov z KST
Jablonica zúčastnilo 33. ročníka pochodu na 10 km trase
spojenej s opekaním, v sobotu 9. mája 2015 v Studienke
na 32. ročníku pochodu 9 našich členov absolvovalo pešiu
trasu a trasu na bicykloch.
V sobotu 24. mája 2015 KST Jablonica v spolupráci
s obcou usporiadal jubilejný 25. ročník pochodu "Tri hrady
Malých Karpát", na ktorom sa zúčastnilo vyše 40 turistov
z Jablonice a širokého okolia, ktorí absolvovali trasy od 15
do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň
a Dobrá Voda ako aj k zrúcanine kláštora Katarínka
s expozíciou lesnej železnice.

V dňoch 29. - 31. mája 2015 sa 5 našich členov
zúčastnilo 52. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska
výstupom na Poľanu, spojeným s bohatým sprievodným
programom.
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Dňa 20. 6. 2015 sa uskutočnil 53. regionálny letný zraz
turistov poriadaný z poverenia RR KST Senica Klubom
turistov Prietrž. Naši členovia absolvovali spoločnú pešiu túru
cez Paseky a Rehušov a na bicykloch po opekaní ešte cez
Bukovec
a Deberník.
6.
júna
sa
niekoľkí
naši
členovia zúčastnili časti pochodu Trnavská stovka. V dňoch
25. – 28. júna sa 48. zrazu vysokohorských turistov KST v
Tatranskej Lomnici zúčastnili 4 členovia KST Jablonica.
V týždni 6. - 12. 7. 2015 sa 16 členná skupina našich
turistov zúčastnila 62. Slovenského letného zrazu a 46.
stretnutia turistických oddielov mládeže vo Veľkom Mederi.
Toto podujatie bolo podporené aj finančným príspevkom
obce na základe predloženého projektu. Na zraze sme
absolvovali pešie túry, cyklotúry a fakultatívne výlety okolo
vodných mlynov a lužnými lesmi popri Malom aj veľkom
Dunaji, na vodné dielo Gabčíkovo a do Maďarska.
V horúcom letnom počasí dobre padlo aj kúpanie
v termálnych bazénoch aquaparku, ktoré organizátori
zabezpečili popoludní bezplatne pre všetkých účastníkov
zrazu.
V dňoch 18. 7. 2015 pri príležitosti 135. výročia narodenia
M. R. Štefánika cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 21.
ročník
s programom
v spolupráci
so
Sobotišskými astronómami položenie kytice a pozorovanie
slnka a okolia hvezdárskym ďalekohľadom a 1. 8. 2015
pešia túra a cyklotúra na trase Brezová - Bradlo - Košariská
v rámci pochodu Brezovská špacírka, ktorú absolvovalo 7
účastníkov z Jablonice.
V ďalšom období do konca tohto roku máme v pláne tiež
viacero
podujatí.
V dňoch
27.
–
30. 8. 2015 účasť troch členov na 37. cykloturistickom
zraze Dolný Kubín, v sobotu 29. 8. 2015 účasť na 36.
ročníku Senickej mašírovky. KST Jablonica z poverenia
komisie cykloturistiky pri Regionálnej rade KST Senica a
v spolupráci s obcou usporiada 13. ročník Regionálneho
zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutoční 4. - 6. 9. 2015. Ďalej
budeme organizovať účasť na ostatných regionálnych
podujatiach. V dňoch 19. 9. 2015 Po stopách Márie Terézie
21. ročník Holíč – IVV, 3. alebo 10. 10. 2015 pochod
Slovácke vinohrady - okres Hodonín, 17. 10. 2015 pochod
Šaštínskymi bormi – Gazárka – Tomky (alebo Považským
Inovcom 36. ročník), 21. 11. 2015 Chodníkom V. Beniaka na
Branč - 16. ročník a 31. 12. 2015 výstup na Záruby ako
rozlúčku s uplynulým turistickým rokom.
Touto činnosťou KST Jablonica zabezpečuje aktívne trávenie
voľného času občanov, reprezentuje dobré meno našej obce
i medzi turistami a ostatnými obyvateľmi regiónu aj
Slovenska. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým,
ktorí sa do nej zapájali, za organizačnú prácu hlavne členom
KST a výboru. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ za
spoluprácu a pomoc poskytnutím kynologického areálu
a zariadení pre poriadanie cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané
hospodárenie je možné okrem príspevkov členov aj vďaka
finančnému príspevku obce na hlavné celoslovenské
podujatie, obmedzením účasti na ďalších vrcholových
podujatiach, na ktoré nebol schválený, ako aj príjmom z
príspevkov 2 % daní od dobrovoľných darcov.

Viac sa o činnosti a histórii KST v Jablonici môžete dozvedieť
tiež na facebooku alebo na internetovej stránke obce:
www.jablonica.sk, kde si tiež môžete pozrieť fotografie z
uvedených podujatí KST Jablonica v roku 2015.
Stanislav Hamerlík
predseda KST Jablonica

Účinkovanie futbalistov TJ Tatran Jablonica
v predchádzajúcej sezóne 2014/2015
V sezóne 2014/2015 pracoval výbor FO TJ TATRAN
JABLONICA v tomto zložení: predseda Daniel Hamerlík,
tajomník Emil Kukan a členovia výboru Marek Polák, Ján
Harasník a Karol Klásek, hospodármi boli dvaja „Pištovia“ Búran a Jánoš.
Najviac zmien sa dotklo A- mužstva v ktorom po výmene
výboru dostali šancu okrem brankára výhradne domáci
odchovanci. V jesennej časti si hráči na seba museli zvykať
no napokon získali dostatočný počet bodov a jarnú časť
dohrali s kľudom v strede tabuľky.
Káder tvorili: Marcel Beňa, Tomáš Benek, Mário Búran,
Martin Búran, Dávid Domes, Peter Gaža, Šimon Hološka,
Marek Jurovatý, Karol Klásek, Benedikt Kolenyak, Juraj
Komorník, Kevin Koníček, Dávid Králik, Ľubomír Lörincz,
Andrej Malík, Jakub Malík, Lukáš Kvetoslav Mihalcsak,
Richard Nestarec, Patrik Pitorák, Daniel Roman, Andrej
Roman, Michal Škoda, Ľubomír Zajonc a Dušan Ďuriš.
Dorast nastúpil do novej sezóny ako nováčik V. ligy Západ
kam postúpil po víťazstve v MO, ku ktorému ich priviedol
tréner Marek Polák, za čo mu patrí naša vďaka. Jesenná
časť si vybrala nováčikovskú daň a chlapci sa akosi nemohli
dostať na víťaznú vlnu. Po zimnej príprave sa k mužstvu ako
tréner pripojil Ján Harasník, pribudli nové posily L. Pátek, J.
Tomek a P. Masaryk, ktorí mužstvo výborne doplnili a
podarilo sa im V. ligu v Jablonici zachrániť.
Dávid Blaha, Ivan Černek, Ján Hazucha, Miloslav Chovanec,
Daniel Krutý, Roman Malík,
Patrik Masaryk,
Patrik
Mešťanek, Patrik Mihalcsak Kristián Mikulčík Lukáš Pátek,
Adrián Pavlík, Milan Perička, Dominik Peterka, Peter Pípa,
Peter Roman, Šimon Škápik, Jakub Tomek, Ľuboš Tomek,
Jaroslav Wirth.
Žiaci začali účinkovanie v minulom ročníku ako účastníci
Majstrovstiev Oblasti, mužstvo pod vedením trénerov
Miroslava Malíka a Petra Konečného je zložené väčšinou zo
začínajúcich malých futbalistov vo veku okolo 12 rokov, ale
bojovalo s mužstvami, ktorých hráči majú 14 – 15 rokov
a v tomto veku sa prejavuje v najväčšej miere rozdiel medzi
jednotlivými ročníkmi. Postupom času a veku sa naši určite
budú posúvať v tabuľke smerom nahor.
Adam Búran, Matúš Baňárek, Miroslav Brunclík, Nataša
Bulganová, Natália Buranová, Adrián Cebula, Marek Franek,
Pavol Funka, Michal Herák, Patrik Konečný, Filip Krč, Kristián
Beňa, Andreas Malík, Andrej Mihel, Roman Peterka, Lucia
Poništová, Kristián Vávra.
Mgr. Ján Harasník
člen výboru TJ Tatran Jablonica
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Z činnosti ŠK Jablonica
Beh k Radošovským vinohradom
Radošovce - 22. 08. 2015
V kategórii dospelých bežalo šesť Jabloničanov. Muži mali
trať 10 km a ženy 5 km. Na stupne víťazov sa postavili
Blažena Kocúriková 1. miesto ženy nad 45 r. a Michala
Martišová 3. miesto ženy.

Dospelí 5,6 km: Tomáš Zavadil 5. miesto abs. por., Stano
Nemček 4. miesto muži nad 40 r., Ľubo Harasník 16. miesto
muži nad 50 r., Blažka Kocúriková 1. miesto ženy nad 45 r.,
Mirka Zíšková 2. miesto ženy nad 35 r., Božka Zavadilová 6.
miesto ženy nad 35 r.

Beh Zlatníckou dolinou 2015
Skalica - 6. 9. 2015
Deti: Vaneska Poláčková 3. miesto, Ninka Zavadilová 5.
miesto
Ženy 5 km: Blažena Kocúriková 1. miesto ženy/ženy nad
35r., Michala Martišová 3. miesto ženy/1.ženy hl. kat., Dária
Janovičová 4. miesto ženy nad 35 r. Muži 10 km: Tomáš
Zavadil 3. miesto muži, Pavol Poláček 8. miesto muži

Lipovská desiatka
Lipov – 29. 08. 2015
Muži 10 km - Tomáš Zavadil 10. miesto muži, Stanislav
Nemček 8. miesto muži nad 40 r., Ľubomír Harasník 16.
miesto muži nad 50 r.
Ženy 4,3 km - Blažena Kocúriková 1. miesto ženy nad 45 r.,
Miroslava Zíšková 3. miesto ženy nad 35 r., Božena
Zavadilová 6. miesto ženy nad 35 r.

Beh kúpeľným parkom 2015
Smrdáky - 05. 09. 2015
Detské kategórie: najml. ž.: Lucka Režnáková 1. miesto,
Adam Zubák 3. miesto, st. ž.: Adam Búran 2. miesto, Adam
Zubák 3. miesto, prípr.: Filip Zavadil 2. miesto, ml. prípr.:
Viktorka Blanáriková 2. miesto, Emka Kičková 3. miesto,
Mário Valla 2. miesto, benj.: Lívinka Kučeráková 2. miesto a
Lukáš Pinkava 2. miesto.

Text: T. Zavadil, Foto: Milan Kocúrik

Hádzanársky turnaj Old Stars v Jablonici 2015
V sobotu 22. augusta sa na multifunkčnom ihrisku v areáli
Základnej školy v Jablonici konal tradičný, už 29. ročník
hádzanárskeho turnaja Old Stars, ktorý sa s dvojročnou
periodicitou organizuje vždy v Jablonici, respektíve
v spriatelenom nemeckom meste Freyburg už od roku 1984.
Hlavnému organizátorovi Radošovi Šeligovi tento rok
organizácia a tímové zabezpečenie turnaja vyryli na čele
zopár vrások navyše, pretože sa termín turnaja prekrýval
s komerčným otvorením City Arény, domovským futbalovým
štadiónom Spartaka Trnava, a z pracovných dôvodov sa
preto nemohla zúčastniť nijaká mediálne známa osobnosť,
ktorú mal vždy Šelo na komentovanie turnaja zabezpečenú.
Komentovanie však bez problémov zvládol mediálny
manažér, športový hlásateľ na futbalovom štadióne FK
Senica a šéfredaktor TV Region Mgr. Milan Ondruš. Účasť na
turnaji prisľúbilo viacero pravidelne sa zúčastňujúcich tímov,
z rôznych dôvodov sa však ospravedlnili. Napokon medzi
sebou súťažili 4 hádzanárske tímy, utvorené najmä
z bývalých aktívnych hádzanárov a hádzanárok: Záhoráci (R.
Mozolič, R. Šeliga, I. Jankovič, T. Ofčarovič, J. Ofčarovič, S.
Nestarec, V. Konček, Kefa Režný, Kefa Režný mladší, Ľ.
Galba), TSG Freyburg (V. Bornschein, I. Greif, G. Ehret, J.
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Odenthal, T. Feetz, P. Pernecký), Ženské nádeje (V.
Matuská, K. Konopová, N. Kolinská, N. Dubničková, R. Rak)
a Malacky (Giussepe, Škoda/Schade, Kučo, Giorgio, Michal
Čo ja viem, Blonďák/Fajsel).
Jednotlivým zápasom nechýbal športový duch, súťaživosť
a férovosť, no keďže sa organizátori ešte pred začiatkom
turnaja tradične dohodli, že celkové poradie tímov sa nebude
oficiálne určovať a okrem individuálnych ocenení budú
ocenené všetky tímy, v súbojoch absentovala rivalita, čo
však nebol problém, pretože sa hráči hrou bavili a zabávali aj
divákov, o čom svedčí aj netradičný hrací čas, ktorý sa po
sekundách upravoval v rámci celého hracieho programu.
Turnaj sa otvoril zápasom Ženské nádeje − TSG Freyburg
(13 : 16). Potom nasledovali zápasy Záhoráci − Malacky (15
: 11) a Ženské nádeje − Záhoráci (14 : 12). Po tomto zápase
sa v rámci pripraveného sprievodného programu predstavili
v malom futbale cerovské futbalové nádeje do 10 rokov
Cerová A (L. Cervová, T. Gočál, T. Veteška, P. Chlupík, F.
Hrebeň, L. Barták) − Cerová B (M. Uhrínek, E. Šeliga, T.
Tomek, J. Pavlík, M. Čerešník, M. Piroha, D. Lukačovič).
Tento vypätý zápas, v ktorom sa absentujúca rivalita medzi
hádzanármi tu naplno rozvinula, musel byť pre dážď takmer
na dve hodiny prerušený, čo však padlo na úžitok najmä
hádzanárom, aby mohli vyrovnať pľúcny deficit po zápasoch.
Po daždi sa pokračovalo a cerovskí mladíci ukončili
vyrovnaný zápas pokutovými kopmi. V polčase ďalšieho
zápasu Malacky − TSG Freyburg (4 : 9) komentátor M.
Ondruš vyspovedal úspešného slovenského dakarového
motorkára Ivana Jakeša. Vyrovnaný predposledný zápas
Malacky − Ženské nádeje vyznel v prospech žien (10 : 11)
a turnaj vyvrcholil zápasom TSG Freyburg proti Záhorákom
(10 : 12).
Ako sme už spomínali, všetky zúčastnené tímy boli ocenené
bez rozdielu, oceňovali sa však aj individuálne výkony. Ako
najlepší brankár (am besten Torman) bol ocenený Jozef
Ofčarovič
z mužstva
Záhorákov,
najlepším
strelcom/strelkyňou (am besten Schützerin) bola Veronika
Matuská zo Ženských nádejí, ako najlepší hráč (am besten
Spieler) bol vyhlásený Tino Feetz z TSG Freyburg, najkrajšou
hráčkou (schöneste Spielerin) sa stala Klaudia Konopová,
najsympatickejším hráčom (sympatischeste Spieler) bol
Ingolf Greif z TSG Freyburg a ako najväčší šoumeni (die
grösste Unterwassermani) boli ocenení bratia Režní
z mužstva Záhorákov.
Hudobné pozadie počas celého turnaja zabezpečoval pán
Blažek a po turnaji nasledovala hudobná zábava so skupinou
Vodopády.
V mene organizátorov turnaja sa chceme poďakovať
všetkým sponzorom turnaja, tiež tým, ktorí sa na jeho
príprave a priebehu spolupodieľali (Zuzke Šeligovej, Ingrid
Jankovičovej, Radke Šeligovej, Táni Mackovej a hlavnej
medičke Janke Hlavičkovej), ale naostatok aj divákom, ktorí
si prišli posedieť, ale aj povzbudiť súťažiace tímy. Na budúci
rok sa organizácia turnaja opäť presúva na nemeckú pôdu
do Freyburgu.
Andrej Závodný

Ocenený tromi medailami
Na konci prázdnin 28. augusta sa konal na kúpalisku Vadaš
37. ročník plaveckých pretekov Štúrovské stovky. Na súťaži
bolo 474 plavcov z 32 slovenských klubov, 14 maďarských
klubov, 5 českých klubov a 2 kluby zo Srbska. Vo farbách
plaveckého oddielu Spartak Myjava z našej obce plávali
súrodenci Lukáš a Veronika Hazuchovci. Veronika po
prvýkrát plávala stometrové dĺžky, na ktorých si vytvorila
svoje nové osobné časy. Lukáško si v medzinárodnej
konkurencii viedol veľmi dobre. V prvej disciplíne 50 m prsia
mu tretie miesto ušlo o sekundu, ale v ďalších disciplínach
už stál na stupňoch víťazov. V 50 m znak a 50 m motýlik si
vyplával druhé miesto a v záverečnej disciplíne 50 m voľný
spôsob tretie miesto. Vo všetkých disciplínach bol najlepším
zástupcom zo Slovenska.

RH

Obce z Podhoria
Občianske združenie Podhoran, ktorého členom je aj naša
obec Jablonica, vydalo publikáciu „Kniha o Podhorane“.
Kniha ponúka to najlepšie a najzaujímavejšie, čo sa
nachádza v pätnástich dedinkách, ležiacich na úpätí Malých
Karpát a v údolí rieky Myjavy. Túto publikáciu si môžete
zakúpiť na Obecnom úrade v Jablonici za cenu 5 €/ks.

Zber nebezpečného odpadu
Obecný úrad oznamuje, že od 21. 09. do 23. 09. 2015 bude
pred domom kultúry pristavený kontajner na nebezpečný
odpad. Do kontajnera je možné ukladať elektrospotrebiče,
farby, batérie a iný nebezpečný odpad. Poverený pracovník
bude nebezpečný odpad odoberať nasledovne:
21. 09. 2015 – Pondelok
13:00 – 17:00 h
22. 09. 2015 - Utorok
09:00 – 12:00 13:00 – 17:00 h
23. 09. 2015 - Streda
09:00 – 12:00 13:00 – 17:00 h
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PRIPRAVUJEME

Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis,

25. 09. 2015 Hodová zábava (Únia žien)

Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Stano Košecký, Vilo

28. 09. 2015 Beh o pohár starostu obce

Csontos, Kamil Mikulčík.

17. 10. 2015 Stretnutie dôchodcov

Pozvánka do divadla
Pozývame Vás 5. novembra 2015, t. j. vo štvrtok o 18:00 do
sály

Domu

Predpredaj

kultúry
lístkov

v
sa

Jablonici
uskutoční

na
na

komédiu
Obecnom

KUMŠT.
úrade

v Jablonici od 1. októbra 2015. Cena 1 lístka je 7 €. Autorkou
komédie je súčasná francúzska dramatička Yasmina Reza.
Čaká na Vás skvelé herecké obsadenie náš rodák Gregor
Hološka, Csongor Kassai, Martin Mňahončák.

Kúpiť si obraz nemusí byť veľká zmena v živote, okrem
skrášlenia interiéru... No nie vždy... začína to malou
bezvýznamnou hádkou, kvôli obrazu... bielemu obrazu...
bielemu!!! Reálne priateľstvo, ktoré trvá už niekoľko rokov
sa akoby šmahom čarovného prútika zmení na bojisko. Kúpa
obrazu podnecuje skryté a dlho ukrývané emócie a hlad po
realizácii, vnútorné pochody a až živelné pudy sa dostávajú

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

von a nedá sa im už zabrániť... celé sa to samozrejme deje

Blahoželáme jubilantom

úprimnosťou a prekvapenie strieda ďalší nečakaný krok...

V mesiaci júl a august 2015 sa dožili:

Je to hra o živote a zároveň život hrou...

70 rokov Ing. Ludek Kubalák, Anna Kupková, Emília
Kanichová

Koncert FRAGILE

75 rokov Valeria Mrázová, Jaroslav Porubský

Slovo „fragile“ znamená krehký a výstižne tak charakterizuje

85 rokov Štefan Koporec

komorný a cappella spev, teda spev bez doprovodu

90 rokov Bernardína Brichtová

hudobných nástrojov. Aj zoskupenie s malým počtom

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

spevákov sa dá s nadsázkou označiť ako krehké. Je také
krehké, že v ňom každá nepatrná nedokonalosť, rytmická či
intonačná, pôsobí ako vada na kráse práve tak ako

Narodili sa: Nina Križanová, Dominik Harasník, Martin

škrabanec na čistom skle. Stačí veľmi málo na to, aby sa

Oravec

hudobná pyramída z krištáľových pohárov zosypala. Skupina
FRAGILE však zvláda tento náročný žáner majstrovsky. Hoci
sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov akými sú Bach
či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej, resp.
populárnej hudby. Hity svetových autorov a interpretov
pretvárajú do poslucháčsky veľmi príjemných, nevtieravých
polôh s veľkou hravosťou a kreativitou. Ich predstavenia sú
plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého
humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný

Zomreli: Jozef Malinka, Eva Bellová, Jozef Roman, Marta
Beňová

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

jedinečnej zábavy.
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Nestrácajme humor s Vladimírom Jánošíkom

HISTORICKÁ FOTOGRAFIA OBCE – bývalá Zavadilová píla
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