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ročník 4.

Štvrťročník o živote v Jablonci
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Milí priatelia, milí susedia, milí
Jablončania.
Za pár dní nás čakajú komunálne voľby. No ešte pred nimi by som
vám, milí Jablončania, aj touto cestou
rád poďakoval za dôveru, ktorú ste
mi celé štyri roky prejavovali a stále
prejavujete. Viem, že to nie je samozrejmosť a veľmi si to vážim. Naďalej
je mojou víziou stav, keď sa všetci
obyvatelia môžu stať spolutvorcami
budúcnosti Jablonca. Prajem si, aby
sme v Jablonci žili spokojne, mladí zostávali a tí starší, aby videli obec rásť
a prosperovať. Je však dôležité vzájomne si pomáhať. Hľadajme to, čo

nás spája, buďme k sebe prístupnejší
a tolerantnejší, robme múdre a správne rozhodnutia.
Mojím cieľom je pokračovať v rozpracovaných projektoch a začať s realizáciou nových pozitívnych zmien
v obci (viac na str. 2).
Stále sa mi nepodarilo dobudovať
chýbajúce chodníky v obci, no verím
a urobím všetko pre to, aby v nasledujúcich štyroch rokoch môjho pôsobenia ako starostu obce, tu v Jablonci
chodníky dobudované boli. Všetko
ostatné, čo sa nám podarilo v Jablonci za štyri roky zrealizovať si v krátkosti
môžete prečítať na str. 4 – 5.

Je samozrejme, že v silách jedného človeka sa nedá uskutočniť všetko.
Nebolo by to možné bez podpory
poslancov, zamestnancov obecného
úradu a hlavne vás občanov Jablonca.
Ďakujem! Ďakujem aj svojej rodine za
posilu a trpezlivosť.
Rád by som vás aj touto cestou
chcel pozvať ku komunálnym voľbám, aby ste si prišli splniť svoju občiansku povinnosť 10. novembra 2018
a prišli tak svojím hlasom podporiť
aj nových kandidátov na poslancov.
Želám vám šťastnú ruku pri voľbe nových poslancov.
Starosta obce Slavomír Pocisk

Z obecného zastupiteľstva

Z rokovania obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo sa 16. augusta stretlo na poslednom verejnom zasadnutí v rámci tohto volebného obdobia. O čom starosta obce a miestni poslanci rokovali a na čom sa dohodli, si môžete
prečítať v našom stručnom prehľade.
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na
nasledujúce volebné obdobie
Starosta informoval prítomných poslancov, že obecné
zastupiteľstvo určuje rozsah výkonu starostu obce Jablonec na nasledujúce volebné obdobie. Výkon starostu
obce Jablonec bude na plný úväzok (1,0) s týždenným
pracovným časom 37,5 hod. na celé funkčné obdobie
2018 – 2022, s náplňou činnosti podľa osobitného zákona,
osobitných právnych predpisov a všeobecne záväzných
nariadení obce Jablonec.
Uznesenie č. 28/4/2018: Obecné zastupiteľstvo v Jablonci určuje rozsah výkonu starostu obce Jablonec na
plný úväzok (1,0) s týždenným pracovným časom 37,5 hod.
na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 s náplňou činnosti
podľa osobitného zákona, osobitných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce Jablonec.
Určenie počtu poslancov OZ v Jablonci na volebné obdobie 2018 – 2022
Starosta informoval prítomných, že podľa § 166 zákona
č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje obecné zastupiteľstvo počet poslancov na ďalšie volebné obdobie. Obec Jablonec mala
k 31. 12. 2017 1026 obyvateľov a počet poslancov môže byť
v rozmedzí od 7 do 9 poslancov. (zákon č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
§ 11 odsek 3 d – počet obyvateľov od 1001 – 3000 môže

byť 7 – 9 poslancov). Poslanci sa vyjadrili, že počet poslancov zostáva na úrovni predchádzajúceho volebného obdobia, teda 7.
Uznesenie č. 29/4/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci:
a) prerokovalo návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Jablonci na obdobie 2018 – 2022.
b) určuje počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Jablonci na volebné obdobie 2018 – 2022, a to v počte 7.
Určenie volebného obvodu v obci Jablonec pre
voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
Starosta informoval prítomných, že v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich
určí a zverejní obecné zastupiteľstvo v lehote uvedenej
v rozhodnutí o vyhlásení volieb. Po vzájomnej dohode
s poslancami na nasledujúce volebné obdobie od 2018
do 2022 určuje obecné zastupiteľstvo jeden volebný obvod tak, ako bolo doteraz.
Uznesenie č. 30/4/2018: Obecné zastupiteľstvo
v Jablonci po prerokovaní určuje pre voľby do orgánov
samosprávy obce Jablonec na funkčné obdobie 2018 –
2022 jeden volebný obvod.
Podrobné zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Jablonci a ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej
stránke obce www.jablonec.sk.

Naučíme sa platobnej disciplíne?
Obec Jablonec, ako správca dane podľa § 4 ods. 1) zákona č. 563/2009 o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 99 ods. 2) zákona č. 582/2004o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisovv mesiaci júl doručovala výzvy na zaplatenie nedoplatkov.
Celkovo bolo doručených 97 písomných výziev fyzickým aj právnickým osobám. Išlo o nedoplatky, ktoré vznikli na daniach,
poplatkoch za psa, komunálny odpad a vodné v celkovej sume 46 386,36€.
Prosíme občanov, aby dodržiavali dátumy splatnosti a uvádzali správny variabilný symbol. V budúcom období obec Jablonec pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov prostredníctvom exekútora a zabezpečením daňového nedoplatku záložným
právom na majetok daňového dlžníka podľa § 81 zákona č. 563/2009Z.z. o správe daní.
Mgr. Andrea Hinčeková
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Voľby 2018

Volebný program starostu Slavomíra Pociska 2018 – 2022
Za budúcnosť Jablonca – pekné a bezpečné miesto pre život
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokončenie chodníkov popri hlavnej ceste, od poľnohospodárskeho družstva
po novovzniknutú autobusovú zastávku pri Sušičke a od cintorína po novovzniknutý chodník v Jarnej
vytvorenie parkovacích miest pred Základnou a Materskou školou v Jablonci
rekonštrukcia obecnej komunikácie na sídlisku IBV Sever
rekonštrukcia obecnej knižnice
rekonštrukcia vodojemu – Glóbus
zrekonštruovanie Obecného úradu Jablonec
výstavba obecnej pivnice s vyhliadkovou vežou a altánkom na Hlbokej ceste
v novovzniknutom lesoparku
vytvorenie oddychovej a kultúrnej zóny v centre obce na „kole“
rozvíjať naďalej kultúrny život v obci
podporovať občianske združenia, ktoré v obci fungujú
podporovať športové kluby, ktoré v obci fungujú
naďalej vydávať dedinský spravodaj – Halmešský hlásnik
vybudovanie kamerového systému kvôli bezpečnosti v obci
umiestnenie a otvorenie menšieho typu supermarketu v obci
iniciovať výstavbu kanalizácie v obci

Opýtali sme sa kandidátov na poslancov otázky: 1. Čo sa vám na Jablonci páči/prečo sa vám tu dobre žije? 2. Čo by ste chceli v Jablonci ako poslanec zmeniť/zlepšiť?

1. Vladislav Delinčák

3. Denisa Holanská

44 r., živnostník, nezávislý kandidát

41 r., administratívna pracovníčka,
nezávislá kandidátka

1. Na našej dedinke sa mi páči, že má v
poslednej dobe tendenciu napredovať
a nie je z nej zániková obec. Žijem tu
už odmalička a žije sa mi tu dobre, aj
kvôli tomu, že je to malá, kľudná obec,
celkom dobre položená geograficky
s dostupnosťou do 4 okresných miest.
A samozrejme tu mám veľa priateľov!
2. Na tieto otázky mi napadá jedna
veta, na ktorej som sa prednedávnom
celkom pobavil... Nikto vám nedá toľko, koľko vám ja viem nasľubovať. Takže nechcem nič sľubovať, chcem pomôcť obci
s dobrými projektami podľa svojho svedomia. A vlastne len pokračovať v tom, čo som robil aj doteraz.

2. Alexander Hagara
47 r., príslušník ZVJS, nezávislý kandidát

1. Páči sa mi dedinka ako taká, jej modernizácia a napredujúci rozvoj v mnohých oblastiach. Je tu príjemné prostredie, pekná príroda a veľa dobrých
ľudí.
2. Ako poslanec by som chcel prispieť
k ďalšiemu rozvoju obce, podieľať sa na
nových projektoch na zveľadenie našej
obce a zlepšiť športovú činnosť detí,
mládeže a seniorov.

číslo 3-2018

1. V Jablonci žijem už od narodenia
a ani by som to nemenila. Mám tu svoju
rodinu a veľa dobrých priateľov a preto sa mi tu dobre žije. Naša dedina sa
mení a myslím, že k lepšiemu. Nemáme
už smetisko, ale krásne lipky, máme náučný chodník, aj detské ihrisko. A to sa
mi na Jablonci páči.
2. Možno tým, že som mamina troch
detí, by som chcela väčšiu bezpečnosť
pre všetkých v Jablonci. Veľmi mi tu chýbajú chodníky. Ako poslanec sa budem snažiť podporiť všetky dobré nápady, ktoré
budú prínosom pre ľudí aj pre našu obec.

4. Matej Horváth
39 r., skladník-vodič, nezávislý kandidát

1. Žijem tu od narodenia, lebo mám
našu obec rád. Býva sa mi tu dobre aj
vďaka tomu, že tu žije moja najbližšia
rodina, kamaráti a občania, ktorých
poznám od detstva. Mimo iných dôležitých ktoré sa v Jablonci za posledné
obdobie urobilo, sa mi na našej obci
páči, že sa konečne po dlhej dobe rozhýbala aj v oblasti rôznych podujatí
(kultúrnych a brigád), za účelom stretá3
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vania sa a trávenia spoločného času občanov Jablonca, čo je
podľa mňa tiež veľmi dôležité.
2. Ak by som dostal dôveru občanov Jablonca a stal sa poslancom obecného zastupiteľstva, tak vynaložím maximálne úsilie
na to, aby sme v našej obci prioritne začali riešiť a zháňať peniaze na chýbajúce chodníky. Je to alarmujúci stav v oblasti bezpečnosti občanov. To isté sa týka aj chýbajúceho parkoviska pri
ZŠ Jablonec, pretože tam vznikajú nebezpečné situácie, keď si
rodičia chodia pre svoje deti.

5. Mgr. Andrej Jarábek
39 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát

1. Na Jablonci sa mi páči komorná atmosféra dediny a zároveň sa mi páči, že
sa tu väčšina ľudí medzi sebou pozná.
Musím sa tiež priznať, že tu žije veľa ľudí,
ktorých považujem za priateľov a známych. Myslím si, že obec má potenciál
a kapacity na rozvoj z hľadiska budovania infraštruktúry a občianskej vybavenosti a to aj napriek neľahkej finančnej
situácii, v ktorej sa momentálne nachádza. Zároveň považujem za dôležité, že sa občania aktivizujú a
vytvárajú prostredie vhodné pre rozvoj detí a mládeže. Jablonec považujem za bezpečnú obec, ktorá je vhodná na pokojný
a plnohodnotný život pre všetky vekové kategórie obyvateľov.
2. Ako poslanec obecného zastupiteľstva by som chcel pomôcť
dobudovať infraštruktúru obce. Chcem sa podieľať na príprave
športových a kultúrno-spoločenských podujatí v spolupráci
s občianskymi združeniami pôsobiacimi v obci, čo považujem
za potrebné z hľadiska zlepšovania prostredia a vzťahov v obci.

6. Rudolf Kucman
58 r., vodič, nezávislý kandidát

1. Na našej obci sa mi páčia zrekonštruované autobusové zástavky, dôraz
kladený na zlepšenie životného prostredia v obci (nové odpadové koše,
umiestnenie odpadových nádob na
separovaný zber a výsadba stromov
v intraviláne obce), obnova verejného
osvetlenia, dôraz na ekológiu, rekonštrukcia MŠ, vybudovanie náučno-poznávacieho chodníka.
2. Budem sa snažiť vytvoriť lepšie podmienky pre život našich
starých a nevládnych občanov, napomáhať rozvoju športu
a športových aktivít, dobudovať dôstojný kultúrno-spoločenský priestor v časti obce Na Koli, podporovať činnosť spoločenských organizácii v obci, rovnomerne podporovať všetky formy
umenia a kultúry, vybudovať zastrešenie pri Dome smútku.

domy, ktoré nám skrášľujú a modernizujú našu obec, ktorá nám v posledných rokoch aj vďaka takýmto ľuďom
neuveriteľne ožila, omladla, rozkvitla a
skvalitnil sa v nej život.
2. V obci mi chýba šikovný obchodík,
hlavne pre našich starších občanov. Čo
považujem za nutnosť je rekonštrukcia
budovy nášho Obecného úradu a jeho
priestorov a tiež nám chátrajú naše historické pamiatky, ktoré máme v obci, vrátane kostolíka, ktoré by
tiež už potrebovali obnovu.

8. Ing. Ľudovít Orlický
63 r., dôchodca, nezávislý kandidát

1. Jablonec je pokojné a bezpečné
miesto, bez veľkého dopravného ruchu. Je to malá obec, ktorá však v rámci
možností ponúka svojim obyvateľom
kultúrne, spoločenské i športové vyžitie
a vyvíja snahu obnovovať a udržiavať
ľudové zvyky. Tradíciou sa už stali starostovské plesy s vystúpeniami umelcov, stavania mája, hodové slávnosti,
fašiangové slávnosti, ochutnávky vín...
Obec myslí aj na svojich starších občanov, spolupracuje a vychádza v ústrety základnej organizácii jednoty dôchodcov pri
organizovaní akcií a poskytovaním svojich priestorov. A je toho
omnoho viac. Pre toto všetko mám Jablonec rád. A osobne som rád že žijem na dedine, kde je možnosť dopestovať si vlastné ovocie a zeleninu a chovať domáce zvieratá, ktoré nemusia
byť zatvorené medzi stenami bytu.
2. Vzhľadom na to, že som predsedom ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku chcem sa, ako poslanec, zasadiť za zlepšovanie
podmienok našich seniorov a byť v stálom kontakte s vedením
obce pri zabezpečovaní činnosti tejto organizácie. Je nesporné,
že Jablonec sa postupne mení k lepšiemu. Je toho však ešte
mnoho, čo obec potrebuje. Želaním mojim, ale i ďalších občanov, s ktorými som v kontakte je, aby sa dobudovali chodníky
a aby tie, ktoré sú už vybudované, neboli blokované parkujúcimi vozidlami. Stále nám chýba kanalizácia s čističkou odpadových vôd. Na hornom konci, v oblasti novej zástavby je rozbitá
cesta, ktorá má vplyv aj na opotrebovanie vozidiel. Chýba nám
zberný dvor. To sú veci, ktorých riešenie chcem v najbližších rokoch presadzovať.

9. Ján Podmanický
65, dôchodca, Národ a spravodlivosť – naša strana

7. Helena Mackurová
55 r., realitný maklér, nezávislý kandidát

1. Jablonec je moja rodná obec, kde som sa narodila a kde som
vyrastala, žije tu veľa dobrých ľudí, ktorých si vážim, ktorí dokážu podať pomocnú ruku tam, kde treba a vážim si aj to, že
tu zostáva bývať veľa mladých ľudí, ktorí si tu stavajú moderné
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Praktické informácie

Zavadzia mi strom, čo s ním?
Pred rokmi ste vysadili strom, starali ste sa oň celý dlhý čas, ale teraz Vám tieni, opadáva.... Môžete
strom odstrániť? Nie. Dreviny nemôžete len tak zlikvidovať. Zákon zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny. Za nezvrátené poškodenie sa považuje aj neodborné ošetrenie stromu. Vlastníkovi, správcovi
alebo nájomcovi pozemku, na ktorom sa drevina nachádza, zákon č. 543/2002 o ochrane prírody
ukladá povinnosť sa o stromy starať, najmä ich odborne ošetrovať a udržiavať. Ak teda obschnutý
konár z vášho neudržiavaného stromu, prečnievajúci ponad plot, vietor odlomí a spadne na susedovo zaparkované auto, zodpovednosť za spôsobenú škodu máte vy. Nehovoriac o tom, že žiadne
konáre by ponad susedov pozemok prečnievať nemali.
Kedy NIE JE potrebné žiadať o súhlas na výrub:
– na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou
do 10 m²,
– na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo
výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade,
– pri obnove ovocných stromov, ak sa výsadba nových
ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo
dňa výrubu. V tomto prípade platí iba ohlasovacia
povinnosť. Ten, kto výrub uskutoční, je povinný obci
zaslať oznámenie o vyrúbaní dreviny najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
Kedy JE potrebné žiadať o súhlas na výrub dreviny:
– na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty
s výmerou nad 10 m²,
– na stromy s obvodom kmeňa väčším ako 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade,
– na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
– vždy, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo
na cintoríne.
Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu,
spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou
podľa § 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody. Pred tým, ako
sa pristúpi k výrubu stromu, prihliada sa na druh a zdravotný stav dreviny, rovnako aj funkciu a význam tohto
stromu pre životné prostredie. Výrub na základe súhlasného rozhodnutia obce zabezpečuje a v plnej miere hradí
žiadateľ. Netreba zabúdať na to, že strom je možné vypíliť
len v čase vegetačného kľudu, ktorý každoročne začína 1.
októbra a končí 31. marca nasledujúceho roka. Pri podaní
žiadosti uhradíte správny poplatok vo výške 10 € v hotovosti na obecnom úrade.
číslo 3-2018

Prílohou žiadosti sú nasledovné doklady, nie staršie ako 3 mesiace:
– kópia katastrálnej mapy s označením lokalizácie dreviny,
– kópia listu vlastníctva pozemku na ktorom drevina
rastie,
– ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom drevina rastie, treba aj súhlas vlastníka pozemku.
Podnet na výrub dreviny na pozemkoch vo vlastníctve
obce sa podáva na obecný úrad, s uvedením kontaktných
údajov, údajov o mieste požadovaného výrubu, údajov
o drevine a dôvod podnetu na výrub.
Povolenie na výrub drevín vydáva Obec Jablonec
v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako prenesený výkon štátnej správy na obce.
Mgr. Andrea Hinčeková
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Rekapitulácia

Ako ten čas plynie ...
Ani sme sa nenazdali a sú tu znova komunálne voľby. Štyri roky ubehli ako voda a bolo by dobré
zamyslieť sa, čo sa nám za štyri roky podarilo viac, alebo menej. Na začiatku sme mali smelé plány,
veľa z nich sa zrealizovalo, ale máme aj také, ktoré čakajú na naplnenie.
Od roku 2015 sa spustil projekt „Halmešský hlásnik“. Sú
v ňom informácie o živote v obci, prezentácia projektov,
Základnej školy, Materskej školy, rôznych podujatí, ktoré sa
konajú v obci aj v spolupráci s miestnymi organizáciami.
Rekonštrukcia Materskej školy a obnovenie škôlkarskej záhrady

7. V roku 2017 4 000 € na investíciu do lavičiek a informačných tabúľ na náučnom chodníku
8. V roku 2017 4 000 € na investíciu do autobusových zastávok
9. V roku 2018 13 000 € na dofinancovanie zastávok
Celková suma získaných dotácií z BSK je 40 982 €.
Ďalšie dotácie:
V roku 2016 nám spoločnosť Západoslovenská energetika poskytla na rekonštrukciu MŠ 4 000 €.
V roku 2018 nám spoločnosť Západoslovenská energetika poskytla 5 000 € na altánky a opekaniská na Jablonecký náučno-poznávací chodník.

Investovalo sa do nadstavby Materskej školy vytvorením triedy v podkroví, miestnosti pre učiteľky, sociálnych
zariadení a miestnosti pre upratovačky. Ďalej prebehla
rekonštrukcia kuchynky, šatne a chodby, triedy sa vymaľovali a položilo sa do nich linoleum. Nakoniec sa urobilo
zateplenie a fasáda. Rekonštrukcia bola realizovaná aj prostredníctvom poskytnutej nenávratnej finančnej dotácie
vo výške 43 000 € z Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Do areálu škôlkarskej záhrady sa zakúpili certifikované
preliezky, vyčistilo sa okolie od haluzovín a starých kríkov,
urobilo sa nové oplotenie a výsadba.
V rámci rekonštrukcie sa získali ďalšie investície od Bratislavského samosprávneho kraja:
1. V roku 2015 4 000 € na rekonštrukciu MŠ
2. V roku 2015 482 € na rekonštrukciu hokejbalového ihriska v spolupráci s Hokejbalovým združením v Jablonci
3. V roku 2016 4 000 € na rekonštrukciu škôlkarskej záhrady a doplnenie hracích prvkov
4. V roku 2016 6 000 € na rekonštrukciu autobusových zastávok
5. V roku 2016 2 500 € na zateplenie MŠ
6. V roku 2017 3 000 € na dofinancovanie autobusových
zastávok
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Vybudovanie náučno-poznávacieho chodníka.
Ďalej sa nám podarilo vybudovať náučno-poznávací
chodník v Orgátoch z Jarnej až po Silnicu. Na chodníku sa
osadili informačné tabule, lavičky, smetné koše. Vysadili sa
mladé stromčeky (aj ovocné). Osadila sa lávka ako prechod
nad splavom, 2 altánky a vybudovali sa aj opekaniská.

číslo 3-2018

Rekapitulácia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia
V roku 2016 sa urobila rekonštrukcia verejného osvetlenia spolu s rozšírením neosvetlených častí Jablonca. Projekt
získal aj ocenenie EFEKTIA 2017. Ušetrili sa nemalé peniaze
na opravách osvetlenia a platby za plošinu, ktorú sme museli objednávať k opravám. Celý projekt stál 190 000 EUR,
ktoré však obec nefinancovala. Podieľala sa len na zaplatení auditu starého verejného osvetlenia vo výške 750 EUR.
Všetko zastrešovali Slovenské elektrárne.
Získanie bezplatného vybavenia a spotrebného materiálu pre obec
V roku 2015 sme ušetrili aj tým, že vozidlo Nissan sme
dostali bezodplatným prevodom z ministerstva vnútra.
Bezodplatným prevodom sme získali taktiež nábytok z ministerstva financií, ktorý je v kanceláriách obecného úradu.
Dostali sme 3 notebooky. Za štyri roky práce sme nekupovali ani jeden šanón, pretože sme dostali šanóny bezodplatne. Rovnako sme dostali euroobaly.
Bezodplatne sme získali svietidlá a zrekonštruovali
osvetlenie na futbalovom ihrisku. Ako aj 1 100 kníh do
obecnej knižnice.
Rekonštrukcia domu smútku
Prvou investíciou bola izolácia poškodenej strechy, cez
ktorú zatekalo do domu smútku. V ďalšej fáze sa vymenili
okná a dvere, zrekonštruovali sa katafalky, obložili sa vnútorné steny obradnej miestnosti, urobila sa nová fasáda. Doplnilo sa osvetlenie na cintoríne v uličke, kde vôbec nebolo.
číslo 3-2018

Ďalšie rekonštrukcie
Zrekonštruovali sa aj strechy na obecnom úrade a na
stanici pri glóbuse, nakoľko boli strechy v havarijnom stave.
Cez trhliny na streche obecného úradu sa voda dostávala prúdom do budovy. Trpel archív na prvom poschodí,
chodby, miestnosť kaderníctva, aj ďalšie kancelárie na poschodí. Podložené vedrá niekedy nestačili.
Na obecnom úrade sa v roku 2017 zrekonštruovali sociálne zariadenia a zaviedla sa teplá voda.
Pri škole sa rekonštruoval most, hrozilo jeho prepadnutie.
V Základnej škole sa vymenilo celé kúrenie za ústredné,
nový kotol. Vybudovali sa nové sociálne zariadenia, umyvárka. Vymenili sa vnútorné a vonkajšie dvere, vymenila sa
aj podlaha.
Rekonštrukcia autobusových zastávok.

V roku 2016 prebehla rekonštrukcia zastávky na „hornom konci“ obce pri IBV Sever, kde bol i nasvietený priechod pre chodcov. V roku 2017 sa zrekonštruovali zastávka
Jablonec a zastávka Poľnohospodárske družstvo. V roku
2018 zase zastávka Jednota Jablonec. Tu bol vybudovaný aj odvodňovací kanál kvôli záplavám v centre obce.
Od zastávky sa vytvorilo schodisko so zábradlím smerom
k obecnému úradu a vysadila sa tu zeleň.
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Rekapitulácia
Odstránenie nelegálnej skládky „Hlboká cesta“ a vytvorenie lesoparku
Z bývalej skládky „Hlboká cesta“ sa vybudoval lesopark
s 200 lipkami. Podľa projektu, ktorý bol na odstránenie odpadu a zavezenie skládky vypracovaný, mal stáť 350 000 €.
Vďaka pomoci Okresného úradu Pezinok, odboru životného
prostredia a spoločnosti ISMONT s. r. o. Trnava sme za zavezenie skládky neplatili ani euro. V lesoparku sa bude budovať
vyhliadková veža s pivnicou pre vinárov a altánkom, ktorý
bude slúžiť pre verejnosť ako jedna z oddychových zón Jabloneckého náučného chodníka. Na projekt veže sme získali
dotáciu z programu „Obnova dediny“ vo výške 4 494,59 €.
financií na rekonštrukciu hydroglóbusu, ktorý je zásobníkom
pitnej vody pre našich obyvateľov.
Kultúrno-spoločenské akcie v obci od roku 2014 do
roku 2018:
Vianočné trhy, Hodové slávnosti, Vínna cesta na náučno-poznávacom chodníku: Vinári od Gidry, Úcta k starším,
Uvítanie detí do života, Deň Matiek, Stavanie mája, Mikuláš
pre deti, Silvestrovský chôdzo-beh, Uvítanie Nového roka
ohňostrojom, Starostovský ples, Deň detí, Obecné brigády
(sused k susedovi bližšie), Batôžkový Silvester
Nové detské ihrisko, Klub pre mamičky s deťmi a mládež Jablonca
Vybudovalo sa nové detské ihrisko pri starých kabínach.
V starých kabínach sa zriadil klub mamičiek a detský klub.
Kabíny prešli tiež rekonštrukciou z vlastných zdrojov a za
pomoci dobrovoľníkov.

Vytvorenie protipovodňovej hrádze
V roku 2017 so dorobila protipovodňová hrádza za rodinnými domami smerom na Cífer.
Doplnilo sa aj vianočné osvetlenie. V roku 2017 sa zakúpil pozemok bývalého „kúpaliska“ za 80 000 €, ktoré obec
spláca po 10 000 € ročne.
Dotáciu 12 000 € sme v roku 2018 získali z Ministerstva
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Spolupráca obce so združeniami v obci:
Varenie gulášu, Varenie kapustnice, Detský karneval, Jabĺčkové hodovanie, Autocross preteky, Hokejbalový turnaj
žiakov o pohár starostu obce (Memorial Sebastiánka Mareka), Pochovávanie basy
číslo 3-2018

Oznamy

4. Starostovsky' ples s te'mou folklo'r

^

Obec Jablonec

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
na vybudovanie altánku s rozhľadňou a pivnicou pre prezentáciu produkcie miestnych vinárov, v rámci vytvorenia
rekreačno oddychovej zóny pri kaplnke sv. Vendelína. Objekt bude ako súčasť rozšíreného náučneho chodníka slúžiť aj pre spoločenské a rekreačne aktivity obyvateľov obce
a jej návštevníkov.

Spôsob konania zbierky
Príspevky možno zasielať na účet IBAN: SK5600 0000 0066
0100 5015 / 5600 v Prima banke**, alebo vkladom v hotovosti do pokladne Obecného úradu.
Bližšie informácie na www.jablonec.sk
**(do správy pre prijimateľa uviesť: meno/názov organizácie a poznámkou „zverejniť resp. nezverejniť“ – uviesť či
chce byť darca verejne menovaný)

číslo 3-2018
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Najlepší guláš

Po roku opäť súťaž o najlepší guláš
Poslednú septembrovú sobotu sa na kole v Jablonci zišli nadšenci a ,,fajnšmekri“, ktorí navarili svoje
najlepšie guláše.
Všetko sa to začalo o 12. hodine, kedy organizátori –
Spolok vinárov Jablonca a starosta obce Slavomír Pocisk
za obec zahájili začiatok varenia gulášov. Tento rok súťažilo
spolu 13 tímov, medzi nimi i niekoľko nováčikov. Každý tím
mal svoju receptúru varenia gulášu, a aj preto bol každý
výsledný guláš iný. Jeden z hovädziny, druhý z diviny, iný
z bravčoviny... Fazuľa, koreňová zelenina, mleté mäso, halušky, hríby – to boli isto netradičné guláše. Štipľavé, menej
štipľavé, sladké, slané – rôzne príchute. Odborná porota
na čele s našou halmešskou celebritou Viliamom Habom
mala veľmi ťažkú úlohu, aby vybrala tie najlepšie guláše.
Nakoniec zvíťazil tím nováčikov – Chrobáčiky pri MŠ v obci
Jablonec, druhé miesto si uchmatol tím Vojto s priateľmi
a tretie miesto sa ušlo tímu Jalma a Malý. Ale ako sa hovorí:
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa . Jednotlivé tímy si
varenie gulášu celý čas užívali. Smiech, slané i sladké dobroty, pálené i nealko nechýbalo ani v jednom stánku počas
3-hodinového varenia. Susedské ponúknutia tímom tiež
nechýbali. Občania a návštevníci, ktorí prišli guláše ochutnať (hlas ľudu), vyhodnotili za najlepší guláš – Guláš od
Spolku vinárov Jablonca. Všetkým víťazom gratulujeme!
A porotcom ďakujeme za hodnotenie .
Na akcii nechýbali už tradične veteráni so svojimi ,,kárami“. O sprievodný hudobný program sa postarla kapela z Jarnej – rodina Glasových a kapela z Budmeríc – Jano, ktoré
roztancovali mnohých prítomných.
A ako je už zvykom, v kultúrnom dome si mohli ľudia pozrieť výstavu ovocia a zeleniny, ktorá bola vytvorená z plodov záhrad Jablončanov i susedov Jablonca. Kvety, výšivky,
makové dobroty, starodávne vinohradnícke stroje a nástroje,
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ľudové bábiky... to všetko obohatilo samotnú výstavu a popáslo oko nejedného návštevníka výstavy.
Vďaka patrí všetkým, ktorí si dali námahu a priniesli svoje
srdcovky na výstavu, všetkým, ktorí sa podieľali na jej vytvorení v takom stave, ako sme ju videli. Bez vás by sme boli
ukrátení o tento krásny pohľad, ktorý sa nám naskytol.
Poďakovanie patrí i organizátorom akcie – obci Jablonec,
starostovi Pociskovi a Spolku Vinárov Jablonca, ktorí to opäť
zorganizovali na jednotku. A v neposlednom rade všetkým
tímom, ktorí prišli ukázať svoje kulinárske zdatnosti a schopnosti. A aj vám milí občania, ktorí ste celú akciu podporili
svojou účasťou. Tak o rok opäť.

číslo 3-2018

Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším
Každý deň sme trochu starší...
Prvýkrát v živote som zistil, že nie som najmladší. Ach
nie, nehovorím o svojom tele. Hoci, keď sa niekedy pozriem do zrkadla, mohol by som upadnúť do zúfalstva.
Vrásky na tvári, jazvy na tele... Nie je to dôvod zostať stáť v
slzách pred zrkadlom. Pretože teraz mám úžasných kamarátov, pokojný a tichý život, dobré spomienky z minulosti a
svoje šedivé vlasy by som nevymenil za nič na svete. Dnes
som svoj najlepší priateľ a ten mi hovorí, že veľa mojich
známych zomrelo mladých a nikdy nepoznali slobodu,
ktorú vek prináša. Úprimne povedané, koho zaujíma, že
si čítam do rána a potom spím aj do dvanástej hodiny?
Áno, spievam si po dome staré pesničky, môžem sa ísť
prejsť. Mladí sa na mňa niekedy pozerajú sarkasticky a s
utajeným úsmevom. Aj oni budú raz starí...A kto mi môže
zakázať spomienky na zamračené dni? Aj bolestné chvíle
boli v mojom živote. Ako často mi plakalo srdce, keď som
videl niekoho z blízkych trpieť, alebo odísť. Ale bolesť mi
dala silu ukázať viac súcitu a sympatie k ostatným ľuďom.
Ak som medzi ľuďmi, s ktorými mi je dobre, vrásky, šedivé
vlasy a jazvy neznamenajú nič. Veľa ľudí je osamotených,
bez toho, aby sa niekedy srdečne zasmiali a pocítili radosť
a šťastie zo staroby. Každé ráno si môžem vybrať: pamätať
si problémy, ťažké chvíle z minulosti a ľutovať sa, alebo byť
vďačný za každý jeden okamih, ktorý mi dnešný deň dal.
Som si vedomý, že moje právomoci ubúdajú, že v mojom
tele už veci nefungujú tak, ako kedysi. Nie sme na Zemi
večne, preto nebudem strácať čas plačom a mučiť sa tým,
čo už nemôžem zmeniť. Treba oslobodiť myseľ od zbyčíslo 3-2018

točných starostí a dávať čo najviac lásky iným a môžem
tak očakávať lásku svojich blížnych. Veď aj Matka Tereza
raz povedala: „Najväčším zlom je nedostatok lásky: lásky
k blížnym, strašná ľahostajnosť k susedovi, k tým, čo žijú
na okraji spoločnosti, k vykorisťovaným, chudobným, starým.“ A láska je i najsilnejším liekom proti starnutiu. Človek láskavý, ktorý nestratil vieru v dobro, má za odmenu
spokojnú starobu. Staroba i so všetkými slabosťami nie je
bez radosti, len zafarbenie a zdroje týchto radostí sú iné.
A napokon nezabúdajme: „Starobe sa nevysmievaj, lebo k
nej smeruješ.“ – Menandros, grécky dramatik.
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OZ Chrobáčiky

Chrobáčiky pracujú...

Už začiatkom školského roka, v jedno piatkové popoludnie, 7. septembra, pripravilo OZ Chrobáčiky pre deti z materskej a základnej školy v škôlkarskej záhrade jednu milú jesennú akciu – Jabĺčkové hodovanie. Toto hodovanie bolo
určené deťom, aby sa zabavili, niečo sa naučili o jabĺčku a samozrejme aj pochutili na výrobkoch z jabĺk. Deti si vypočuli
pesničky o jabĺčkach, krátku prednášku o význame jablka a aj
rozprávku. Vyšantili sa pri rôznych súťažiach, v ktorých dôležitú úlohu malo samozrejme jablko. Veľký úspech zaznamenal skákací hrad, ktorému neodolá asi nikto. Deti dostali
jablkové džúsiky, krásne jabĺčka a koláčiky. Pre rodičov a návštevníkov hodovania boli pripravené skvelé jablkové koláče,
kávička a jablková šťava. Deti sa tešili a jašili a rodičia veríme,
že si pochutili na sladkom pohostení. OZ Chrobáčiky ďakuje
všetkým, ktorí nám pomohli s touto milou akciou – aktívnym
členom za prípravu akcie, mamičkám, ktoré napiekli koláče,
Obecnému úradu za pomoc pri organizácii a ochotným
darcom za jabĺčka. V neposlednom rade ďakujeme všetkým,
ktorí dobrovoľne finančne prispeli. Výťažok z tejto akcie bol
použitý na dofinancovanie projektu detského dopravného
ihriska v Jablonci.
Ďalším projektom, ktorý sa nám podarilo zrealizovať, je
detské dopravné ihrisko. Projekt s názvom DETI BEZPEČNE
NA CESTE sme mohli úspešne uskutočniť pomocou Nadácie Volkswagen, ktorej srdečne ďakujeme za túto možnosť.
Žiadosť, ktorú sme podali v rámci grantového programu
Projekty zamestnancov, bola schválená vo výške 937, 50 eur.
Aj touto cestou chceme poďakovať zamestnancovi Martinovi Švorcovi za ochotu a pomoc, ktorou sa podujal, aby naše
deti mali také krásne dopravné ihrisko. Zo získaných prostriedkov bolo kúpené prenosné dopravné ihrisko (dopravné
značky, gumené podložky do interiéru, kolobežky, odrážadlá,
prilby, reflexné vesty, volanty, CD pre dopravnú výchovu na
interaktívnu tabuľu a iné pomôcky), pričom zvyšné výdavky súvisiace s realizáciou dofinancovalo OZ Chrobáčiky. Toto
prenosné dopravné ihrisko budú využívať deti z materskej
a základnej školy. Avšak o niečo väčšiu, možno trošku reálnejšiu dopravnú situáciu, si môže vyskúšať každý, a to v areály
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starého kúpaliska oproti futbalovému ihrisku, kde je namaľované krásne veľké dopravné ihrisko. Tu, na tomto mieste
prebehlo dňa 10. 10. 2018 oficiálne otvorenie dopravného
ihriska, na ktoré boli prizvané deti z materskej a základnej
školy so svojimi pani učiteľkami, pán starosta, pani policajtka
Mišovičová, ako aj každý kto sa chcel prísť pozrieť na nové
ihrisko. Deti, ktorým sa pani policajtka snažila vysvetliť základné pravidlá dopravy, si tu mohli za jej pomoci vyskúšať
cestnú premávku. Pani policajtka si priniesla aj niekoľko
pomôcok, takže deti si radi vyskúšali napr. policajnú uniformu alebo opilecké okuliare, ktoré mali s určitosťou značný
úspech. Príjemné slnečné dopoludnie bolo milým spestrením pre malých aj veľkých.
V mene nášho občianskeho združenia by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať p. Ladislavovi Hasíkovi a jeho synom ako aj pánovi Kamilovi Oscitému, ktorí nám vonkajšie
dopravné ihrisko krásne namaľovali. Ďakujeme p. Miroslavovi Nemcovi, ktorý nám poskytol cestné farby na maľovanie
ihriska, obci Jablonec za poskytnutie farebných farieb a plochy, na ktorú sa maľovalo, pracovníkom obecného úradu za
pomoc pri otvorení ihriska a členom OZ Chrobáčiky, ktorí
pomáhali pri realizácii a otvorení ihriska.
Dúfame a chceme, aby toto dopravné ihrisko bolo využívané čo najviac, aby bolo prínosom pre naše deti a učilo
ich disciplíne na cestách. Správajme sa k nemu ohľaduplne,
presne tak, ako by sme sa mali správať aj na cestách.
Tešíme sa aj tomu, že sme sa poslednú septembrovú sobotu zúčastnili Súťaže vo varení gulášu v Jablonci. Nedalo
nám to a prvýkrát sa zapojilo aj naše OZ a sme radi, že sme
to popri našich mamičkovských povinnostiach postíhali. Že
uvaríme chutný guláš sme vedeli už podľa sklovitosti cibuľky,
ale že sa umiestnime na prvom mieste podľa hodnotenia
poroty, v to sme veru nedúfali :). Možno šťastie začiatočníka
a možno nie, každopádne prvenstvo nás veľmi potešilo. Nakoľko sme vyhrali komplet výbavu pre súťažichtivého kuchára (kotlík aj s kotlinou), sme zaviazaní zúčastniť sa aj všetkých
ostatných kuchárskych akcií v našej obci. Ďakujeme :)
Ing. Lucia Kišoňová
číslo 3-2018

Škola/Škôlka

Začal nový školský rok...
Tak! A školský rok 2018/2019 sa nám naplno rozbehol. 10 prváčikov sa ako-tak udomácnilo a zvyšných 31 starších žiakov ich pomaličky zasväcuje do tajov našej školy. Druháci sa už necítia byť maličkí, tretiaci sa prikláňajú k aktivitám starších štvrtákov. Tí prebrali pozíciu vedúcich a riadiacich
pracovníkov.
Ak náhodou vstúpite do školy, z toho chaosu a lomozu sa vám môže poriadne zakrútiť hlava. Ale naše detičky
presne vedia, čo chcú a čo majú robiť. Spoločne sa snažíme nažívať najlepšie, ako sa dá. Deti často zabudnú, čo ste
povedali, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú, ako sa vedľa
vás cítili. Úlohou nás dospelých je ich milovať, vychovávať

a učiť najlepšie ako vieme, ale nepretvárať ich iba na svoj
obraz, treba im nechať priestor na ich vlastný rozlet.
„Učme deti... Potom nebude potrebné, aby sme učili dospelých.“ Abraham Lincoln
Kolektív učiteliek ZŠ

Čo nové v škôlke?
Tento školský rok sme sa vrátili do našej materskej školy a privítali sme nových škôlkarov. Materskú
školu v školskom roku 2018/2019 navštevuje 51 detí.
Materská škola prešla ďalšími potrebnými úpravami.
Urobila sa rekonštrukcia vstupnej chodby, strhol sa starý
obklad a urobil nový. Rekonštrukciou prešla aj šatňa, kde
sa urobila nová omietka a zakúpila sa nová podlahová
krytina a niekoľko skriniek.
Za pomoci občianskeho združenia Chrobáčiky, príspevku od združenia Zelený Jablonec, peňazí rodičov zo
ZRPŠ a poslaneckých platov z obecného zastupiteľstva,
sme zakúpili interaktívnu tabuľu, za ktorú srdečne ďakujeme. Naše deti sa budú teraz už vzdelávať aj prostredníctvom digitálnych technológií.

číslo 3-2018

Deti pre svoj vývoj potrebujú nielen výchovno-vzdelávacie aktivity, ktoré prebiehajú v triedach a sú
správne riadené a usmerňované pani učiteľkami, ale
aj pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu. Chcem sa
poďakovať ešte raz občianskemu združeniu, najmä pani
Hinčekovej, Pociskovej a Kišoňovej, za získanie financií
na vybudovanie dopravného ihriska v areáli bývalého
kúpaliska. Toto ihrisko bude slúžiť pre všetky deti pri dopravnej výchove a učení správania sa detí na ceste i na
prechode.
Riaditeľka MŠ Bc. Cíferská Mária
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Šport

Koniec seniorského futbalu v Jablonci
To, čo si v Jablonci len málokto dokázal predstaviť, sa na jeseň 2018 stalo skutočnosťou. Seniorské
mužstvo sa po dlhých rokoch odhlásilo zo súťaže. Jablonecký futbal tak v dedine reprezentuje už
len prípravka.
V roku 2012 Jablonec senzačne vyhral vtedy štvrtú
najvyššiu súťaž na Slovensku – MRB (Majstrovstvá regiónu Bratislava) , o šesť rokov neskôr sa jablonecký seniorský
futbal rozpadol. Smutné konštatovanie, ale taká je realita.
Niekoľkomesačné trápenie vyústilo do momentu, kedy
mužstvo definitívne ukončilo pôsobenie v piatej lige. Ako
sme písali už v poslednom čísle Hlásnika, seniori vstupovali
do novej sezóny bez niekoľkých dôležitých hráčov, ktorých
sa, bohužiaľ, nepodarilo plnohodnotne nahradiť. Problémy
sa začali prejavovať už od úvodného duelu a pokračovali
aj v ďalších zápasoch. Definitívny koniec prišiel po piatom
kole, kedy futbalisti vysoko prehrali na domácom trávniku
s Doľanmi. Po vzájomnej dohode sa mužstvo rozhodlo od-

hlásiť zo súťaže a ďalej nepokračovať. Či sa seniorský futbal
do Jablonca ešte niekedy vráti, je nateraz viac než otázne.
Po odstúpení A-mužstva, zostal v Jablonci už len jeden
tím. Radosť nám stále robia naši malí futbalisti. Po minuloročnej veľmi vydarenej sezóne, kedy mužstvo vedené
Naimom Ben Mbarekom skončilo na treťom mieste, majú
prípravkári opäť našliapnuté na úspešný rok. Po 11 odohratých zápasoch sú chlapci na výbornej tretej priečke
s mankom len troch bodov na vedúci Pezinok. Doteraz
prehrali len jeden zápas a inkasovali najmenej gólov zo
všetkých tímov. Do ďalšieho priebehu sezóny im prajeme
veľa šťastia a veríme, že zabojujú o vysnívané prvé miesto.
Za svoje snaženie by si to určite zaslúžili.

Jablonec žil autocrossom
Aj v tomto roku zorganizovala JALMA v Jablonci autocrossové preteky, ktoré sa konali 11. augusta.
Riaditeľom preteku bol Pepo Ochaba, ktorý túto zodpovednú úlohu, v spolupráci s tímom vlajkárov,
zdravotníkov, zvukárov, odťahovákov, hasičov, kolegov zo spolku vinárov a kamarátov, zvládol ako
profesionál.

Vo svojej kategórii A nad 1600 cm³ sa Jozef Štibrány
umiestnil na 3. mieste. Opäť sa okrem automobilových
pretekárov ukázali aj motokrosári zo Super Veterán M.C.V.
Vištuk.
Atmosféra pretekov bola výborná, už v piatok sa začali
schádzať pretekári zo Slovenska i Česka, ktorí sa večer zabavili v bufete u Pepa. V sobotu bolo pripravené gurmánske občerstvenie a nechýbala ani tombola. Novinkou boli
vyhliadkové lety vrtuľníkom nad našou obcou, ktoré mali
veľký úspech.
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Ďakujeme všetkým sponzorom – Lenke Vachovej Záhradníctvo V4 Pezinok, Autodoprave Vladimír Hornáček,
Predajni Citroen Andrej Bilčík Pezinok, Ľubovi Novosedlíkovi ml. a Štefanovi Zápražnému, bez ktorých by sa tieto
preteky neuskutočnili.
Teší nás, že tento šport zaujíma stále viac mladých ľudí
a k našim už známym Mantákom a Jozefovi sa chce pridať
ďalší mladý pretekár, ktorého meno ešte nebudeme prezrádzať.
Tím JALMA
číslo 3-2018

Jednota dôchodcov

Aktívni seniori v Jednote dôchodcov
V základnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Jablonci sa snažíme dať našim seniorom
dôvod nezostávať doma a aspoň občas zabudnúť na svoje choroby a problémy. Stretávame sa nielen na našich pravidelných schôdzach, ale aj pri rôznych zaujímavých príležitostiach a podujatiach.
Ešte je však v našej obci mnoho ďalších dôchodcov, ktorých medzi sebou radi privítame.
I keď sme sa dohodli, že počas letných mesiacov si
spoločne s našimi vnukmi a vnučkami budeme užívať
letné prázdniny, nevydržali sme. Už v júli na hodových
slávnostiach sme futbalové derby „horná-dolná“ okorenili účasťou našich mažoretiek – roztlieskavačiek. Dali sme
najavo, že humor nás ani v našom veku neopúšťa. A hoci
ešte prázdniny neskončili, stretli sme sa opäť v auguste na
autokrose, kde sme piekli naše – dnes už dobre známe
– langoše. Po prázdninách sme sa zúčastnili súťaže vo varení gulášu. Nezískali sme síce žiadnu z prvých troch cien,
zaznamenávali sme však len kladné odozvy návštevníkov
na jeho chuť.
Skutočne akčným mesiacom bol pre nás október. Najprv
niektorí z nás vyrazili na Dni zelá do Stupavy, a potom sme
prijali pozvanie našich priateľov v Budmericiach na koncert
skupín Duo rytmus a Blackband známych z televízie Šlágr.
Ďalší nádherný kultúrny zážitok v nás zanechala návšteva
bratislavského divadla Nová scéna. Umelci nám pripomenuli melódie našej mladosti od skupiny ABBA zakomponova-

číslo 3-2018

né do zaujímavého príbehu Mammamia. Stretli sme sa tiež
s ďalšími dôchodcami našej obce na posedení, ktoré pre
nás pripravila obec Jablonec v rámci mesiaca úcty k starším.
Kultúrnemu programu dominovali úžasné vystúpenia detí
našej škôlky i školy.
Frkacúle – pre mnohých neznámy pojem, ale pre nás
cestovina do polievky, ktorú si doma robili už naše staré
mamy. Keďže ich výroba bola pre nás záhadou, pozvali sme
si po októbrovej členskej schôdzi odborníčky z Modry – Kráľovej. Krátka ukážka stačila na to, aby sme rozhýbali aj svoje
prsty a o chvíľu sme zaregistrovali niekoľko nových odborníčok aj v našich radoch.
Najbližšie sa tešíme na husacinu v Slovenskom Grobe.
Ako je vidieť, členovia našej základnej organizácie dokazujú,
že chcú byť stále aktívni, že sa radi stretnú a spoločne trávia časť svojho času. Našej činnosti je priaznivo naklonený aj
starosta obce, ktorému ďakujeme za jeho pomoc pri organizácii a materiálnom zabezpečení našich akcií.
Ľudovít Orlický
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Oznamy a pozvánky

Oznamy
Najbližšie spoločenské akcie v našej obci
8. – 9. decembra 2018
Vianočné trhy v Kultúrnom dome v Jablonci otvoria svoje brány už po štvrtýkrát. Vítaní sú všetci, ktorí si chcú vychutnať predvianočnú atmosféru, nechať sa inšpirovať vianočnými pochúťkami, ktoré sa budú predávať, nakúpiť si vianočný tovar rozličného
druhu a samozrejme i kultúrne sa občerstviť. Otvorenie trhov
bude v sobotu o 10.00 hodine, trhy budú pokračovať do 20.00
hod. a v nedeľu od 12.00 do 20.00 hod.
31. decembra 2018
Silvestrovský chôdzobeh, Batôžkový Silvester
Posledný deň v roku oslávime Silvestrovským chôdzobehom –
účastníci sa už tradične rozdelia do dvoch disciplín: chôdza a beh.
Registrácia o 9.30 hod., začiatok o 10.00 hod. Po skončení bude
vyhlásenie a ocenenie zúčastnených v KD v Jablonci i malé občerstvenie.
Silvestrovský ohňostroj o 20.00 hod. pred KD. A následne začne
Batôžkový Silvester v KD v Jablonci. Priniesť si treba dobrú náladu
i niečo pod zub a nezabudnúť na pitný režim. Obec zabezpečí
hudbu. Vstup je voľný. Tešíme sa na Vás!
9. február 2019
Karneval pre deti
Občianske združenie Chrobáčiky pri MŠ v Jablonci v spolupráci
s obcou Jablonec vás pozýva na Detský karneval, ktorý sa uskutoční dňa 9. februára od 15.00 hod. v Spoločenskom dome v Jablonci. Vítané sú všetky deti, malé i veľké, ich rodičia, starí rodičia
a kamaráti – masky a kostými sú očakávané :). Pripravená bude
bohatá tombola, hudba a zábava. Možno príde aj ... nechajme sa
prekvapiť. Tešíme sa na všetkých!
16. februára 2019
Obec Jablonec so Spolkom vinárov Jablonca Vás pozýva na akciu:
Súťaž vo varení kapustnice dňa 16. februára 2019 so začiatkom
o 10.00 hod. a vyhodnotením o 13.00 hod. Ochutnávky kapustníc budú od 13.00 hod. Súťažiace družstvá sa môžu prihlásiť na
obecnom úrade: 033 6488 113 alebo u pána Rudolfa Kucmana:
0911 694 089
2. marca 2019
Maškare – s fašiangovým obdobím sa v Jablonci rozlúčime tradičným
sprievodom maškar. Tie budú prechádzať od domu k domu a vy si
s nimi môžete zatancovať alebo zaspievať. Pochovávanie basy – pozývame všetkých občanov rozlúčiť sa s tetičkou Basou z Orgátov dňa
2. marca 2019 o 18.00 hodine v Kultúrnom dome v Jablonci.
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Matej Beňuš, Martin Lenorák, Samuel Miškovič,
Karolína Ševčíková, Anabela Švorcová, Oliver Vároš

Jubilanti: (z dôvodu nového predpisu „GDPR“– ochrana
osobných údajov uvádzame len všeobecný prehľad jubilantov
v období od 1. 8. do 31. 10.)
Eva Debrecká, Vlasta Slováková, Štefánia Zelníková
Anna Turnerová, Rudolf Turner, Mária Oscitá

V mene redakcie Halmešského Hlásnika prajeme všetkým našim jubilantom všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie
a radosť do života. Gratulujeme!
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