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Vážení spoluobčania.
Opäť, po štyroch rokoch, sme prišli k volebným urnám, aby sme
v komunálnych voľbách odovzdali
svoj hlas a zvolili si starostu obce
a poslancov obecného zastupiteľstva. S výsledkami volieb ste všetci
oboznámení.
V prvom rade mi dovoľte poďakovať sa všetkým občanom, ktorí sa
zúčastnili volieb, ale aj tým, ktorí neprišli voliť z rôznych dôvodov,
ale so záujmom sledovali situáciu,
lebo im záleží na živote a smerovaní obce a samozrejme veľké poďakovanie patrí mojim voličom, ktorí
mi odovzdali svoj hlas a podporujú
ma. Chcel by sľúbiť a uistiť vás, že
budem robiť všetko pre to, aby som
ich, a nielen ich, nesklamal, že budem robiť všetko pre úspešný rozvoj
a napredovanie našej obce, poctivo
a zodpovedne si robiť svoju prácu
a vykonávať funkciu starostu k spokojnosti nás všetkých.
Súčasne by som chcel poďakovať
všetkým, ktorí zabezpečili bezproblémový priebeh volieb v našej obci,
teda pracovníkom obecného úradu za odvedenú prácu pri príprave
i samotnom priebehu volieb, takisto
poďakovanie patrí členom miestnej volebnej komisie i okrskových
volebných komisií, ktorí úspešne
zvládli svoju prácu.
V neposlednom rade mi dovoľte zablahoželať v mene svojom i v mene
občanov Jablonice, novozvoleným
poslancom k ich zvoleniu. Takisto
chcem poďakovať odchádzajúcim
poslancom za prácu odvedenú v minulom volebnom období.
Myslím si, že sme spoločne vykonali kus poctivej roboty, ktorú ocenila
väčšina občanov, ale i návštevníkov
obce, i keď som si vedomý toho, že
sa nedá vyhovieť všetkým a názory
na niektoré veci sa rôznia. Ale verím, že výsledný efekt našej spo-

ločnej štvorročnej práce a úsilia,
bol v konečnom dôsledku pozitívny.
Veď rekonštrukcia verejného osvetlenia (teraz si už mnohí ani neuvedomujú, že svietime inak, kvalitnejšie a úspornejšie), zabezpečenie
výstavby nových nájomných bytov,
rekonštrukcia areálu školy, kde sa
vybudovalo nové oplotenie, položili
sa nové dlažby, opravila sa strecha
a zateplila sa budova školskej jedálne a pavilónu mimoškolskej činnosti, revitalizácia historického parku,
rekonštrukcia a úprava priestoru
pred domom kultúry a mnoho ďalších aktivít a projektov, stáli okrem
nemalých finančných prostriedkov
i mnoho administratívnej, byrokratickej, časovo a odborne veľmi náročnej práce.
Tak, ako som sa snažil občanov neustále informovať o tom, čo sme
v obci realizovali, takisto som sa
snažil informovať aj o tom, čo pripravujeme, tak vám oznamujem, že
i do budúcnosti budem v tomto trende pokračovať a snažiť sa, aby ste
boli o všetkom riadne a včas informovaní. Nakoľko i s plánmi do nasledujúceho obdobia ste už boli oboznámení, tak len v stručnosti k tomu,
čo nás čaká, čo by sme chceli v budúcnosti zrealizovať. V rámci tretej etapy by sme chceli dobudovať
kanalizáciu v obci - všetko máme
administratívne pripravené, čakáme
len na primeranú výzvu na čerpanie finančných prostriedkov. Takisto
je v pláne rekonštrukcia a rozšírenie hasičskej zbrojnice, pokračovať
budeme v revitalizácii historického
parku, k čomu pribudne i revitalizácia priestoru pred kostolom svätého Štefana Kráľa, v lokalite Políčko
I sa pripravujú stavebné pozemky,
v pláne je i revitalizácia niektorých
verejných priestranstiev – chodníky, cesty, a mnoho ďalších aktivít,
s ktorými budete včas oboznámení.
Pripomínam, že sú to len plány a ví-

zie, ktoré sa môžu meniť a záležia od
mnohých okolností, z ktorých snáď
najdôležitejšie sú financie. Ďalej by
som chcel ubezpečiť, že budeme
i naďalej podporovať aktivity našich
organizácií, škôl, mládeže, kultúry
a športu, propagovať a šíriť dobré
meno našej obce. Pri tejto príležitosti mi dovoľte zvlášť poďakovať
našim dobrovoľným hasičom za to,
že okrem plnenia si svojich zákonných povinností – likvidácia požiarov
a rôznych kalamít aj nezištne a spoľahlivo pomáhajú obci pri organizovaní rôznych podujatí a ďalších prácach, ktoré sú pre obec potrebné.
No a v neposlednom rade chcem
zdôrazniť, že budeme naďalej spolupracovať s majiteľmi kaštieľa na
záchrane a obnove tejto vzácnej
kultúrnej pamiatky a samozrejme
nevzdávame boj za riešenie neutešenej dopravnej situácie v našej
obci.
Vážené dámy, vážení páni.
Je to v nás ľuďoch, že vždy chceme niečo viac a niečo lepšie, ako
doposiaľ. Týmto snahám chcem pomáhať a je mojím cieľom, aby sme
obec posunuli opäť vpred, urobili ju
ešte krajšou a lepšou, aby sa ľuďom
v nej ešte lepšie žilo a bývalo.
Záverom mi dovoľte, aby som v tento predvianočný čas poprial všetkým obyvateľom našej obce šťastné
a pokojné vianočné sviatky, pohodu
v kruhu svojich najbližších, do nového roka 2019 pevné zdravie, veľa
pracovných a osobných úspechov
a aby ste mali stále úsmev na tvári.
Úplne na záver mi dovoľte ukončiť
tento príhovor latinským príslovím,
ktorého by sme sa mali všetci držať:
Aequum et bonum est lex legum.
Spravodlivosť a dobro nech je náš
najvyšší zákon.
Ing. Silvester Nestarec
starosta obce

Očarujúci advent, rozžiarené oči pri sviečkach a vianočných stromčekoch,
pokojné a radostné Vianoce v kruhu najmilovanejších,
veselého Silvestra a splnenie všetkých želaní v novom roku,
vám praje starosta obce,
zamestnanci Obecného úradu v Jablonici a poslanci obecného zastupiteľstva!
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Jablonici sa konalo dňa 6. 12. 2018. Rokovanie viedol
úradujúci a zároveň znovu zvolený
starosta obce Ing. Silvester Nestarec. Prítomných bolo 9 novozvolených
poslancov a poslankýň, predsedníčka
miestnej volebnej komisie v Jablonici,
zapisovateľ a občania obce. Ustanovujúce zasadnutie bolo rozdelené na
slávnostnú a pracovnú časť.

Ing. Libor Dohnálek, Jozef Gaža, Igor
Horník, Mgr. Eva Kosová, Anna Nemečkayová, Ing. Jaroslav Stanek, Mgr.
Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.

Pracovná časť

Slávnostná časť
- Na úvod zaznela hymna Slovenskej
republiky.
- Predsedníčka miestnej volebnej komisie p. Alena Hazuchová predniesla
správu o výsledku volieb do orgánov
samosprávy obce Jablonica, ktorá vychádzala zo zápisnice miestnej volebnej komisie z 10. 11. 2018. Následne
prebral novozvolený starosta obce
Ing. Silvester Nestarec osvedčenie
o zvolení z rúk predsedníčky MVK,
ako aj všetci novozvolení poslanci.
- Novozvolený starosta obce zložil verejne zákonom stanovený sľub, ktorý
potvrdil svojim podpisom.
Sľub poslanca obecného zastupiteľstva verejne prečítal Ing. Jozef
Vulgan. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva svojim podpisom
potvrdili zákonom predpísaný sľub
poslanca obecného zastupiteľstva.
- Starosta obce Ing. Nestarec v prího-
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vore poďakoval voličom, ktorí hlasovali vo voľbách a zaujímajú sa o dianie
v obci, pracovníkom, ktorí sa podieľali na príprave a úspešnom priebehu
volieb a zablahoželal novozvoleným
poslancom. Ďalej zhrnul predchádzajúce štvorročné pôsobenie vo funkcii
starostu obce a mnohé výsledky, ktoré táto práca priniesla pre obec. Na
záver predstavil ďalšie plány a vízie,
ktoré by mali napomôcť rozvoju obce

v nasledujúcom volebnom období.
OZ zobralo na vedomie:
- výsledky voľby starostu a volieb do
obecného zastupiteľstva,
- vystúpenie novozvoleného starostu.
OZ konštatovalo:
- novozvolený starosta obce Ing. Silvester Nestarec zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce,
- novozvolení zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Eva Dobiášová,

OZ schválilo:
- program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jablonici,
- sobášne dni stredu a sobotu a sobášnu miestnosť pre matričný úrad –
obradnú miestnosť v budove Obecného úradu Jablonica,
- nové pridelenie ôsmych 3-izbových
nájomných bytov v novostavbe - bytový dom „A“ a bytový dom „B“ z dôvodu písomnej výpovede uchádzača,
ktorému bol byt pridelený,
- predloženú darovaciu zmluvu - prijatie daru od spoločnosti ST PROJEKT,
s.r.o. Sabinovská 8, 821 02 Bratislava
– mestská časť Ružinov (predmetné
pozemky v lokalite Políčko I).
OZ zobralo na vedomie:
- poverenie výkonom zástupcu starostu obce Ing. Jaroslava Stanka.
OZ poverilo:
- poslanca Ing. Libora Dohnálka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch uvedených
v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
- Mgr. Mareka Škápika vykonávať
funkciu sobášiaceho.
OZ určilo:
- v súlade so zákonom č. 253/1994
Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov, mesačný plat starostu Ing.
Silvestra Nestarca vo výške 2,20-ná-

sobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve
za predchádzajúci kalendárny rok,
zvýšený na základe § 4 ods. 2 uvedeného zákona o 25 %.
OZ zrušilo:
- Uznesenie obecného zastupiteľstva
v Jablonici č. 50/2018 písmeno b) zo
dňa 10.08.2018.
OZ zriadilo:
1. Komisiu finančnú a správu obecného majetku – 4 členná
2. Komisiu výstavby, ekológie a životného prostredia – 4 členná
3. Komisiu sociálnu, starostlivosti
o rodinu a verejný poriadok – 4 členná
4. Komisiu kultúry, mládeže, športu
a vzdelávania – 5 členná
5. Komisiu na prešetrenie sťažností
proti činnosti poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra – 3 členná
6. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov – 3 členná
7. Zbor pre občianske záležitosti – 4
členný
OZ zvolilo predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva:
1. Komisia finančná a správy
obecného majetku
predseda: Ing. Jaroslav Stanek
členovia: Ing. Libor Dohnálek, Mgr.
Marek Škápik, Ing. Jozef Vulgan
zapisovateľka: Erika Dvorská
2. Komisia výstavby, ekológie
a životného prostredia
predseda: Ing. Libor Dohnálek
členovia: Ing. Jaroslav Stanek, Jozef
Gaža, Igor Horník
zapisovateľka: Mgr. Katarína Závišová
3. Komisiu sociálnu, starostlivosti
o rodinu a verejný poriadok
predseda: Mgr. Eva Kosová
členovia: Anna Nemečkayová, Eva

Na „Splaškovú kanalizáciu II. etapy„
sa nepripojilo ešte 41 domácností.
V tohtoročnom druhom čísle Našej
Jablonice sme uverejnili aktuálny stav
pripojenosti domácností na kanalizáciu II. etapy. Za obdobie od konca
apríla do konca novembra 2018 bolo
pripojených veľmi málo domácností. Zo 195 vybudovaných prípojok na
gravitačnej aj tlakovej kanalizácii bolo
pripojených 154 domácností, čo predstavuje 78,97%.
Obec má vypracovanú kompletnú
evidenciu pripojených domácností,
pri ktorých je vybudovaná kanalizácia. Zároveň má vypracovaný zoznam
tých, ktorí doteraz pripojení nie sú.

Na základe tohto zoznamu poverený
pracovník obce v priebehu I. štvrťroka 2019 navštívi domácnosti, ktoré
doposiaľ nie sú pripojené na kanalizáciu.
Počas osobnej kontroly požiada vlastníkov nehnuteľností (domov alebo pozemkov), ktoré produkujú odpadové
vody, aby predložili zmluvu o pripojení na kanalizáciu uzatvorenú s BVS,
a.s. alebo o vysvetlenie, prečo ešte
nebola uzatvorená. Následne obec
určí termín, ktorý bude záväzný a posledný na pripojenie na kanalizáciu.
Ak ani potom nepríde k náprave, obec

Dobiášová,, Mgr. Marek Škápik
zapisovateľka: Zlatica Škápiková
4. Komisiu kultúry, mládeže,
športu a vzdelávania
predseda: Jozef Gaža
členovia: Ing. Jozef Vulgan, Mgr. Eva
Kosová, Tomáš Zavadil, RNDr. Jana
Marečková
zapisovateľka: Erika Dvorská
5. Komisiu na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca
obecného zastupiteľstva, starostu obce a hlavného kontrolóra
predseda: Mgr. Marek Škápik
členovia: Igor Horník, Eva Dobiášová
zapisovateľka: Želmíra Harasníková
6. Komisiu na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Jozef Gaža
členovia: Anna Nemečkayová, Igor
Horník
7. Zbor pre občianske záležitosti
predseda: Anna Dingová
členovia: Alena Gurínová, Anna Hajdučková, Mgr. Bohumil Holásek
Starosta obce Ing. Silvester Nestarec na záver poďakoval prítomným za
účasť, ešte raz zagratuloval novozvoleným poslancom k zvoleniu a vyslovil presvedčenie, že sa spoločne
budú držať sľubu, ktorí všetci zložili.
Následne ustanovujúce zasadnutie
OZ ukončil.
Úplne znenie zápisnice so všetkými
informáciami a diskusnými príspevkami z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Jablonici
nájdete na internetovej stránke obce
- www.jablonica.sk - v záložke „Úradné dokumenty“ v kategórii „Zápisnice
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 2018 - 2022“ (na rolovacej lište).
Mgr. Martin Štvrtecký

postúpi jednotlivé prípady na správne
konanie v zmysle § 23 ods. 2 zákona
č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách na Okresný úrad
Senica, odbor starostlivosti o životné
prostredie.
Je potrebné opäť pripomenúť a uvedomiť si, že počet pripojených domácností je dôležitým ukazovateľom
projektu, a zároveň podmienkou, aby
obec nemusela z poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov nič
vrátiť.
Kanalizácia je totiž pre ľudí. Je nevyhnutnou súčasťou životného štandardu a prostriedkom na udržanie kvality
životného prostredia.
Alena Hazuchová
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Naši hasiči
Pre nás, dobrovoľných hasičov sa rok 2019 ponesie v znamení 130. výročia založenia DHZ v Jablonici. Oslavy k tomuto významnému výročiu sa budú konať 14. septembra 2019,
na ktoré pripravujeme bohatý program. K tomuto nášmu
jubileu sme už vydali kalendár, v ktorom sú historické i súčasné fotografie z činnosti DHZ Jablonica.
Dňa 14. novembra 2018 sa uskutočnilo v Senici stretnutie nositeľov medaile „Zaslúžilý člen DPO SR“. Toto milé
stretnutie pripravili Územné organizácie DPO Senica, Skalica a Myjava. Za náš zbor sa stretnutia zúčastnili držitelia medaile Ing. Vladimír Šimek a Anna Dingová, pán Ivan
Janovec sa pre PN nezúčastnil. Každý z účastníkov dostal
medailu k 100. výročiu založenia ČSR.

K 100. výročiu založenia Československa sa konalo stretnutie dobrovoľných hasičov Juhomoravského kraja dňa 1. decembra 2018 v Brne. Za náš zbor sa s historickou zástavou
zúčastnili veliteľ DHZ Peter Vrábel a Ľubomír Peterka, a zároveň prevzali pamätnú stuhu k zástave. Každý účastník
dostal aj medailu k 100. výročiu vzniku ČSR.
Naši hasiči si počas celého roka plnili svoje povinnosti na
úseku požiarnej ochrany. Zasahovali a pomáhali všade tam,
kde bolo treba.
Touto cestou ďakujeme všetkým našim sponzorom a prispievateľom za ich pomoc a spoluprácu. Rok 2018 sa naplnil
a jeho posledné dni patria najkrajším sviatkom - Vianociam.
Želáme Vám, aby vianočné sviatky priniesli do Vašich rodín
pokoj, radosť a lásku.
V novom roku 2019 pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja, pohody, osobných a pracovných úspechov všetkým želajú dobrovoľní hasiči.

Činnosť KST v roku 2018
V roku 2018 sa členovia KST Jablonica zúčastňovali turistických podujatí,
organizovaných v Malých Karpatoch
a oblasti Záhoria, ako aj ďalších regiónoch Slovenska a na južnej Morave. Naši členovia sa zúčastnili 65. Slovenského letného zrazu, 49. stretnutia
TOM v Piešťanoch, vysokohorskej turistiky v Tatranskej Lomnici. KST Jablonica usporiadal 28. ročník pochodu
„Tri hrady Malých Karpát“ a 16. ročník
Regionálneho cykloturistického zrazu.
V našej obci sa uskutočnilo zasadnutie Regionálnej rady KST, ktorého sa

zúčastnil aj starosta obce. Zapojili
sme sa do akcie Čistý chotár čistením
komunikácie do Čurajovej doliny a po
osadení nových smeroviek a doplnení
nových cyklotrás sme vymenili mapu
cyklotrás a turistických trás v Malých
Karpatoch. Okrem toho sa najaktívnejší členovia individuálne zúčastňovali aj ďalších podujatí, ktoré usporiadali iné organizácie KST v rámci celého
Slovenska.
Touto činnosťou odbor KST Jablonica
pre svojich členov a tiež aj ostatných
občanov obce zabezpečuje pravidel-

Anna Dingová, DHZ

nú a všestrannú celoročnú turistickú
činnosť, ako aj reprezentáciu obce.
Spomeniem podujatia, ktorých sme sa
spoločne zúčastnili alebo ich organizovali doteraz, a ďalšie, ktoré plánujeme
do konca tohto roku:
Dňa 13. 1. 2018 sme zabezpečili zasadnutie Regionálnej rady KST.
Dňa 27. 1. 2018 - 17 účastníkov z našej obce absolvovalo výstup na Klenovú pri Brezovej.
V sobotu 4. 2. 2018 sme sa zúčastnili
na Regionálnom zimnom zraze v Studienke.
10. februára 2018 zimný výstup na
Čiernu skalu.
V piatok 16. 2. 2018 sa konala výročná členská schôdza Klubu slovenských
turistov Jablonica. Na nej sme bilan-

NAŠA JABLONICA / november - december 2018 / www.jablonica.sk

covali činnosť a hospodárenie za rok
2017, schválili plán práce a rozpočet
na rok 2018 a potvrdili zloženie výboru. Po ukončení schôdze bolo podané
občerstvenie a premietnuté fotografie z turistických podujatí v minulom
roku.
17. 2. 2018 zimný výstup na Handliarovskú skalu.
17. 3. 2018 otvorenie 100 jarných km,
výstup na najvyšší vrch chotára a pochod na Bojkovú.
31. 3. 2018 sme absolvovali Veľkonočný pochod k Rehušom s návštevou pamätníka, múzea a rozhľadne.
V sobotu 21. 4. 2018 sme sa zapojili do
akcie Čistý chotár, vyčistili sme cestu cyklotrasu z obce po Čurajovú dolinu.
Dňa 1. 5. 2018 sa štrnásti naši turisti
zúčastnili výstupu na Veľkú Javorinu.
V utorok 8. mája 2018 sa v Sobotišti
15 našich turistov zúčastnilo 36. ročníka pochodu na 10, 15 a 30 km trasách.
V sobotu 12. mája 2018 v Studienke
naši členovia absolvovalo 20 km trasu
na bicykloch a 19. mája 2018 ďalší peší
turisti absolvovali výstup na Vysokú.
V sobotu 26. mája 2018 KST Jablonica v spolupráci s obcou usporiadal
jubilejný 27. ročník pochodu „Tri hrady
Malých Karpát“ a letný regionálny zraz
KST, na ktorom sa zúčastnilo vyše 30
turistov z Jablonice aj západného Slovenska, ktorí absolvovali trasy od 15
do 50 km na zrúcaniny hradov Korlátka, Ostrý Kameň a Dobrá Voda, aj
k zrúcanine kláštora Katarínka s expozíciou lesnej železnice.
16. júna 2018 sa naši cykloturisti zúčastnili na cyklojazde na trase Senica
- golfový areál – Hlboké poľovnícka
chata.
V dňoch 28. júna – 1. júla 2018 sa 6
našich turistov zúčastnilo zrazu vysokohorských turistov KST T. Lomnica.
Absolvovali náročné výstupy na tatranské vrcholy.
V dňoch 2. až 8. júla 2018 sa 14 členná skupina našich turistov 65. Slovenského letného zrazu a 49. stretnutia
turistických oddielov mládeže v Piešťanoch. V rámci zrazu sme absolvovali trasy v Považskom Inovci a Malých
Karpatoch, ako aj cyklotrasy v povodí
Váhu a okolo Sĺňavy a návštěvu Parku
miniatúr v Podolí.
Dňa 21. 7. 2018 pri príležitosti 138.
výročia narodenia M. R. Štefánika položenie kytice a cyklotúra „Za Štefánikom na Bradlo“ – 24. ročník s programom pozorovania slnka v spolupráci
so Sobotišskými astronómami,
V sobotu 4. 8. 2018 pešia túra a cyklotúra na trasách pochodu Brezovská
špacírka.
Dňa 29. augusta 2018 cykloturisti
a peší turisti absolvovali pochod Senická mašírovka na trase Senica -

Smrdáky - Rybky - Rovensko – Kunovská priehrada - Senica.
KST Jablonica z poverenia komisie
cykloturistiky pri Regionálnej rade
KST Senica a v spolupráci s obcou
usporiadal 16. ročník Regionálneho
zrazu cykloturistov, ktorý sa uskutočnil 31. 8 až 2. 9. 2018. V rámci neho sa
uskutočnila cyklotúra na trase Cerová
– rašeliniská v Bore – Plavecký Mikuláš – Jablonica. Pre nevhodné počasie
sa neuskutočnila celá trasa na lovecký
zámok Mon Repos, individuálne niektorí účastníci absolvovali ďalšie trasy
v Karpatoch. V čase zrazu sa konal
festival „Návrat remesiel a histórie
v kaštieli Jablonica“ a účastníci mali aj
možnosť jeho návštevy.
15. 09. 2018: Po stopách Márie Terézie 24 ročník – cyklotúra na trase
Holíč kaštieľ, kaplnka a žrebčín Kopčany a po hrádzi Moravy na Skalické
rybníky.
Dňa 6. 10. 2018 sme sa zúčastnili pochodu Slováckymi vinohradmi na trase
Bojanovice – Prušánky a 13. 10. 2017
na trase Mutěnice - Rohatec – Pod
Dubňanskú horu – Mutěnice.
17. 11. 2018 sme sa zúčastnili na 20.
ročníku pochodu chodníkom Viktora
Beniaka na Branč.
V pláne máme tradičný silvestrovský
výstup 31. 12. 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
i v zahraničí. Treba poďakovať za tohoročnú činnosť všetkým, ktorí sa do nej
zapájali, za organizačnú prácu hlavne
členom výboru a ostatným členom
KST. Poďakovanie patrí aj vedeniu ZKJ
za spoluprácu a pomoc poskytnutím
kynologického areálu a zariadení pre
poriadanie regionálneho zrazu a cyklozrazu. Činnosť a vyrovnané hospodárenie je možné okrem príspevkov
členov aj vďaka finančnému príspevku
obce na hlavné celoslovenské podujatia, ako aj príjmom z príspevkov 2 %
daní od dobrovoľných darcov, ktorým
treba tiež poďakovať za pomoc, ktorá
umožnila finančne zabezpečiť poriadanie uvedených podujatí.
Viac sa o uskutočnených aj plánovaných podujatiach a histórii KST môžete dozvedieť tiež na facebooku skupiny
KST Jablonica a na internetovej stránke obce: www.jablonica.sk v rubrike
„Združenia a organizácie – Klub slovenských turistov“, kde si tiež môžete
pozrieť fotografie z uvedených podujatí KST Jablonica a ďalšie informácie
o našej činnosti.
Stanislav Hamerlík
predseda OT KST Jablonica

Zber obnoseného
šatstva
SČK- miestny spolok bude aj v roku
2019 uskutočňovať zber šatstva –
detské, dámske, pánske. Šatstvo
musí byť čisté, nepoškodené, aby
sa mohlo využiť v rámci humanitárnej pomoci. Bude sa odoberať vždy
v prvú sobotu v mesiaci v čase od
14,00 do 16,00 hod. v Dome služieb
Jablonica. Šatstvo budú preberať
poverené členky SČK. Doteraz vyzbierané šatstvo sme odovzdali SČK
–územný spolok Senica, tiež na charitatívne účely. Tento rok sme dostali
aj veľké množstvo nového oblečenia,
ktoré sme ponúkli našim občanom
v dňoch 29. - 30. novembra a 1. decembra 2018 za symbolické ceny.
Nové oblečenie dámske a pánske
ešte máme, kto má záujem môže
si prísť vybrať v čase, keď budeme
preberať obnosené šatstvo. Za doterajšiu dobrú spoluprácu ďakuje výbor SČK.
Anna Dingová,SČK

Posedenie
pre darcov krvi
V našej obci bolo, ale aj je veľa dobrovoľných darcov krvi, ktorí si zaslúžia našu pozornosť. Mnohí z nich
už nie sú medzi nami, mnohí darovali krv iba niekoľkokrát a mnohí si
už prevzali bronzové, strieborné,
zlaté ale aj diamantové plakety Dr.
Janského za darovanie krvi. Niektorí darcovia už krv nemôžu darovať
zo zdravotných dôvodov. Je však
potešujúce, že máme ešte veľa súčasných darcov a pribúdajú k nim
i prvodarcovia z radov mladých. Jednou z úloh, ktoré si náš SČK miestny spolok naplánoval na tento rok,
bolo posedenie pri hudbe pre dobrovoľných darcov krvi. A tak sme
všetkých dobrovoľných darcov krvi
z našej obce i z blízkeho Osuského,
o ktorých máme záznamy, oslovili.
Členky výboru SČK ich osobne pozývali aj s rodinnými príslušníkmi.
Posedenie sme uskutočnili 17. novembra 2018. Všetkých prítomných
privítala
predsedníčka SČK pani
Mária Oľga Šimková. Sme radi, že
sa posedenia zúčastnil náš starosta
obce Ing. Silvester Nestarec a starosta obce Osuské Ing. Anton Fiala.
Pripravili sme i malé občerstvenie
a každý darca dostal i peknú ovocnú ružičku. Do tanca i na počúvanie
hrala skupina Reflex. Všetci sa dobre
zabávali a vyslovili spokojnosť.
Anna Dingová,SČK
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MIKULÁŠ 2018 A KYNOLÓGIA JABLONICA

forme mikulášskeho balíčka.
Nebolo veľmi priaznivé počasie a členovia kynológie pripravili pre všetky deti a rodičov horúcu kapustnicu
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JUBILANTI V KLUBE DÔCHODCOV
Naša Jednota dôchodcov pripravila
dňa 15. novembra pre svojich členov – jubilantov, slávnostné posedenie. K ich krásnym životným ju-

bileám sa milým slovom, úprimným
želaním pevného zdravia prihovorila
predsedníčka pani Kvetka Otépková. Svojim programom jubilantov

potešili deti z MŠ ako aj spevácka
skupina Jabloničanka.
Slávnostné posedenie sa nieslo
v príjemnej a veselej nálade, pri
chutnom občerstvení, speve a spomínaní. Za pripravené stretnutie za
všetkých jubilantov poďakoval pán
Jozef Krutý.
Anna Dingová

Posedenie pri vianočnej kapustnici
Záver roka v Jednote dôchodcov patril už tradičnému posedeniu pri vianočnej kapustnici dňa 11. decembra.
Deti z MŠ, žiaci ZŠ a spevácka skupina Jabloničanka nám pripravili pekný
program, a tak nás naladili už na pri-

chádzajúce Vianoce. Kapustnica, ktorú navarili naši členovia bola výborná,
všetkým chutila. V družnej debate,
spomínaní a speve sme prežili príjemné popoludnie.
Anna Dingová, JD

STRETNUTIE JUBILANTOV V DRUHOM POLROKU

Ako je už dlhoročnou tradíciou, tak aj
tento rok (9. decembra 2018) navštívil Kynologické cvičisko KYNOLÓGIA
JABLONICA Mikuláš so svojimi „sobo-psami“, v sprievode veselých anjelov a nezbedných čertov. V záprahu

saní mal plné košíky sladkostí pre roztomilé a usmievavé deti. Svoju usilovnosť, poslušnosť a vzornosť deti smelo preukázali Mikulášovi zaspievaním
pesničky či zarecitovaním básničky,
čím sa zaslúžili o sladkú odmenu vo

a teplý čaj. Deti zapojili do veselých
pohybových aktivít, za čo dostali nejeden sladký bonbón. Rodičia si užili
chvíle pohody v príjemnej spoločnosti
členov Kynológie Jablonica.
RNDr. Jana Marečková

Aj v druhom polroku pripravil ZPOZ
slávnostné prijatie jubilantov, ktorí sa
dožili krásneho životného jubilea.
80 rokov sa dožili:
pán Vladimír Jánošík,
Ing. Ján Mihel,
pán Ján Krč,
pán Pavel Kollár,
pani Anna Hološková,
pani Jozefka Komárková,
pani Mária Oravcová.

85 rokov sa dožili:
pani Helena Kučerová,
pani Valéria Žáková,
pán Bohumil Ondrúšek.
Krásnych 90 rokov sa dožili:
pani Mária Kačalová
a pani Mária Michalková.
V obradnej sieni sa im prihovoril starosta obce Ing. Silvester Nestarec,
zablahoželal im ku krásnym životným

jubileám a poďakoval za ich celoživotnú prácu. Jubilanti sa podpísali do pamätnej knihy obce, prevzali si kvety,
malý upomienkový darček a pri počúvaní ľudových piesní strávili príjemný
čas, kedy sa možno na chvíľu vrátili
do svojej mladosti.
Pri malom občerstvení nechýbalo ani
ich spomínanie.
Anna Dingová
ZPOZ
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Jablonická trefa 2018

ZÁKLADNÁ ŠKOLA V JABLONICI

19. novembra 2018 sa konal 8. ročník
súťaže v streľbe zo vzduchovky Jablonická trefa.
Prihlásilo sa 24 dievčat a chlapcov,
ktorí boli rozdelení do dvoch kategórii podľa veku. Súťaž bola dvojkolová,
strieľalo sa na ,,panáčikový“ terč a na
kruhový terč. Favoritom bol minuloročný víťaz Matúš Čmarada. Potvrdil
istú ruku, dobré oko a pevné nervy
a umiestnil sa na 1. mieste v kategórii
mladších žiakov. Druhú priečku obsadil Adrián Čerešník. Trojicu najlepších
doplnil Miroslav Bachna. V kategórii
starších žiakov bol najlepším strelcom
Kristián Cebula. Druhé a tretie miesto
obsadili Samuel Stančík a Oruc Sert.
Súťaž finančne podporil OcÚ Jablonica
a Kynologický klub Barvínek Jablonica.

Mikuláš v škole
Vo štvrtok 6. 12. zavítal Mikuláš aj do
našej školy. Prišiel sa presvedčiť, či si
mladší žiaci plnia svoje školské povinnosti ako sa patrí. Spolu s čertom
a anjelom navštívili všetky triedy na
1. stupni, aby deti odmenili za dobré správanie sladkou odmenou, ktorú
zakúpilo RZZŠ.
Túto milú akciu pripravili žiaci zo žiackej školskej rady, za čo im patrí srdečná vďaka.

Imatrikulácia prvákov
Po mikulášskej nádielke vo štvrtok,
6. decembra, čakala prvákov ešte
jedna dôležitá udalosť. Bola ňou
slávnostná imatrikulácia, alebo pasovanie za právoplatných žiakov našej
školy. Tradične sa tejto čestnej úlohy
ujali členovia žiackej školskej rady,
aby pomocou pasovania „ceruzkou
pomocníčkou“ premenili malých žiačikov - škôlkarov, na ostrieľaných
žiakov - prvákov. Tí najprv museli
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sový turnaj žiačok a žiakov o Putovný pohár starostu Obce Jablonica.
Prihlásilo sa 20 súťažiacich. Hráči boli
rozdelení do piatich skupín. Hralo sa
systémom každý s každým. Do finále
postúpili víťazi skupín.
Po dramatickom súboji sa víťazom
turnaja a držiteľom putovného pohára pre rok 2018 stal Kristián Vávra.

Na druhom mieste bol Miroslav Macko. Tretia skončila Alexandra Reháková. Hlavným rozhodcom bol Mgr.
Ján Miča.
Poďakovanie patrí starostovi obce
a obecnému úradu, ktorí zabezpečili
veľmi príjemné prostredie a ceny pre
víťazov.

Kolektív autorov ZŠ

Stolnotenisový turnaj

dokázať, že už zvládli učivo z matematiky, slovenského jazyka a prvouky vyriešením niekoľkých zábavných
úloh. Po zložení slávnostného sľu-

bu prváka dostali imatrikulačný list
s menom, ceruzku a gumu, ktoré sú
potrebné pomôcky každého žiaka.
Gratulujeme prváci!

Projekt – Deti v pohybe
Nadácia Volkswagen Slovakia schválila našej škole finančnú dotáciu na
GP: Projekty zamestnancov pod názvom DETI V POHYBE.
Hlavným zámerom projektu bolo vybudovanie multifunkčnej pohybovej
miestnosti v budove školskej jedálne
a v priestoroch mimoškolských aktivít. Jeho cieľom je stimulovať u detí
prirodzený záujem o pohyb pútavou
a hravou formou spojenou s objavovaním.
Na finálnej realizácii a dokončení
sa podieľala základná škola a obecný úrad, ktorý dofinancoval rekonštrukčné práce.
Vďaka tejto renovácii získali deti
oveľa kvalitnejší priestor pre svoje relaxačné a oddychové aktivity.
Miestnosť je vybavená pomôckami,
ktoré sú určené na fyzioterapiu, na
rozvoj pohybovej koordinácie – ako
je akupunktúrny koberec, senzomasážny chodník, balančné kamene,
fitlopty a ďalšie.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili a vytvorili pre deti našej základnej školy ďalšie moderné
a príjemné prostredie.

V stredu, 5. decembra 2018 sa
uskutočnil v dome kultúry tradične
v predvianočnom období stolnoteni-

MIKULÁŠ MEDZI DEŤMI
V stredu, 5. decembra deti privítali pred Domom kultúry Mikuláša
a jeho verných pomocníkov anjelika
a nechýbal ani čert. Na stretnutie prišlo viac ako 100 detí so svojimi rodičmi i starými rodičmi. Mikuláš bol

štedrý a priniesol dve vrecia sladkostí. Keďže deti boli poslušné celý rok,
aj Mikuláš sa z toho tešil. Páčili sa mu
básničky a pesničky, ktoré sa deti naučili a tak si zaslúžili sladkú odmenu.
Kým Mikuláš s anjelikom rozdávali

sladkosti, neposedný čertisko zisťoval, či sa medzi deťmi nenájdu aj nezbedníci. Deti sa poďakovali, niektoré
aj vyfotili. Vďaka patrí Mikulášovi, anjelikovi a čertovi, že ani tento rok na
naše deti nezabudli.
Anna Dingová
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KULTÚRNE A SPOLOČENSKÉ PODUJATIA

u

12. 1. 2019
Karneval pre deti
a Tancovačka
pre dospelých

u

2. 3. 2019
Pochovávanie basy 			
		v sále KD

(ZŠ Jablonica)
v sále KD

NESTRÁCAJME HUMOR s Vladimírom Jánošíkom
STOLNOTENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE 2019
V sobotné dopoludnie, 8. decembra
2018, sa opäť po roku uskutočnil
stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce. I keď z dôvodu kríženia
termínu s ďalšími stolnotenisovými podujatiami v širšom okolí bola
v tomto ročníku nižšia účasť ako v
po iné roky, aj tak od samého úvodu panovala pri ping-pongových sto-

loch pohodová, no zároveň súťaživá
atmosféra. Do zápolenia sa zapojil
i starosta obce.
Zúčastnení hráči si zahrali systémom „každý s každým“, a následne
sa o držiteľovi Pohára starostu obce
rozhodlo v play-off. Jednoznačným
víťazom turnaja sa stal Martin Kocian,
ktorý vyhral všetky svoje zápasy jed-

noznačným pomerom 3:0 na sety.
Poradie turnaja:
1. Martin Kocian
2. Miroslav Krč
3. Ľubomír Ligás
4. Igor Jankovič
5. Jozef Benek
6. Tomáš Benek
Mgr. Martin Štvrtecký
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S

POLOČENSKÁ KRONIKA

V mesiacoch november a december sa dožívajú:
70 rokov: Emília Masárová

			
			

Magdaléna Kabaňová
Helena Hájičková

80 rokov:

			

Mária Oravcová
Pavel Kollár

90 rokov:

Mária Michalková

					Blahoželáme jubilantom
					a prajeme im krásné dni,
					 prežité v zdraví a pokoji!
Narodení:

Filip Pernecký, Sofia Portelová

Zosnulá:

Anastázia Jurovatá
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